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PPHH��NN  II 

CCÁÁCC  NNHHÂÂNN  TT��  RR		II  RROO   

1. R	I RO KINH T
 

Trong hai n:m 2008 và 2009, n!n kinh t0 th0 gi�i &ã tr)i qua m%t cu%c suy thoái t'i t  nh2t k� t-  

n:m 1930, tuy nhiên &0n th?i &i�m hi n t$i có th� nói s; suy gi)m kinh t0 &ã ch$m &áy và n!n 

kinh t0 th0 gi�i &ã h'i ph7c, h.u h0t các n!n kinh t0 l�n &ã thoát khDi suy thoái trong quý II và 

III n:m 2009.   

Kinh t0 Vi t Nam cEng không tránh khDi quF &$o chung c/a kinh t0 th0 gi�i. N0u nh8 n:m 2007 

là m%t n:m kinh t0 Vi t Nam t:ng tr8=ng bùng n( thì kho)ng th?i  gian  t-  n:m  2008  cho  &0n  

&.u  n:m  2009  l$i  là m%t  n:m  khó  kh:n  v�i  r2t  nhi!u doanh nghi p. Theo s* li u t- T(ng 

c7c Th*ng kê, n0u nh8 t:ng tr8=ng kinh t0 Vi t Nam n:m 2007 &$t 8,44% thì &0n n:m 2008 

t:ng tr8=ng kinh t0 ch< &$t 6,18% (gi)m 27% so v�i n:m tr8�c). Sáu tháng &.u n:m 2009 t:ng 

tr8=ng kinh t0 c/a Vi t Nam ch< &$t 3,9% trong khi cùng kG 2008 là 6,47%. 

Tuy nhiên v�i chính sách &i!u hành n!n kinh t0 h9p lý c/a Chính Ph/, Vi t Nam &ã th;c hi n 

thành công m7c tiêu ng:n ch4n suy gi)m kinh t0, &4c bi t là quý III, quý IV n:m 2009, n!n kinh 

t0 &ã l2y l$i &89c t*c &% t:ng tr8=ng, nh? &ó GDP c) n:m t:ng 5,32%; là 1/12 n8�c có GDP 

t:ng tr8=ng d81ng c/a th0 gi�i và là n8�c t:ng tr8=ng cao nh2t trong khu v;c �ông Nam Á  

(Theo IMF công b*: Indonesia: 4,0%; Malaysia: - 3,6%; Philippines: 1%; Thailand: -3,5%; Vi t 

Nam: 4,6%).  

Nh,ng &%ng thái cu*i cùng trong n:m 2009 c/a nh,ng nhà làm chính sách, nh8 t$o &i!u ki n và 

khuy0n khích tiêu dùng hàng n%i &�a, can thi p &� ch2n ch<nh sàn vàng, b+t &.u cho phép các 

doanh nghi p xu2t kh6u vay v*n bHng USD (v�i &i!u ki n khi vay ngo$i t  ph)i bán l$i cho 

ngân hàng &� nh3n ti!n &'ng) nhHm t:ng ngu'n cung ngo$i t ..., là nh,ng d2u hi u l$c quan, cho 

th2y nh,ng chính sách &ang và sI góp ph.n lành m$nh hóa và bình (n kinh t0. N0u c1 c2u kinh 

t0 n8�c ta có &89c s; chuy�n d�ch tích c;c &� phát tri�n b!n v,ng (cân &*i &89c cán cân th81ng 

m$i, chi tiêu ngân sách lành m$nh...) thì c%ng thêm v�i s5c m$nh ti!m tàng, dJo dai c/a n!n 

kinh t0 luôn bi0t cách &5ng v,ng, v89t qua khó kh:n, thách th5c trong quá kh5, chúng ta có th� 

tin vào s; v89t sóng kiên trì c/a kinh t0 Vi t Nam. 

Tuy nhiên, theo &ánh giá c/a các chuyên gia kinh t0 thì n:m 2010, sóng gió c/a n!n kinh t0 vKn 

có th� quay tr= l$i, nhi!u doanh nghi p sI ph)i &*i di n v�i nh,ng bi0n &%ng khó l8?ng c/a tL 

giá, lãi su2t và kh) n:ng l$m phát cao, trong khi ho$t &%ng tìm v*n vKn còn nhi!u tr= ng$i, 

nh,ng &i!u ch<nh chính sách liên quan; s; ph)n 5ng thái quá c/a th� tr8?ng ch5ng khoán...là 

nh,ng khó kh:n mà các doanh nghi p chu6n b� sMn sàng &� &ón nh3n. 
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T*c  &%  phát  tri�n  c/a  n!n  kinh  t0  )nh  h8=ng  tr;c  ti0p  &0n  s;  phát  tri�n  c/a  các doanh 

nghi p. Các doanh nghi p kinh doanh trong lNnh v;c du l�ch, khách s$n l$i càng ph7 thu%c nhi!u 

vào s5c khDe c/a n!n kinh t0. Ngành du l�ch Vi t Nam sau m%t th?i gian &*i m4t v�i khó kh:n 

do )nh h8=ng c/a suy thoái kinh t0 toàn c.u, dKn &0n s; s7t gi)m l89ng khách qu*c t0 trong 

n:m 2009 thì trong nh,ng ngày &.u n:m 2010, ngành &ang b+t &.u có nh,ng b8�c chuy�n mình 

rõ r t.  

Theo nhi!u chuyên gia trong ngành công nghi p không khói thì n:m 2010, v�i hàng lo$t các s; 

ki n l�n &89c t( ch5c trong n8�c, mà tiêu &i�m là n:m du l�ch qu*c gia 2010 h8�ng t�i &$i lO 

1000 n:m Th:ng Long Hà N%i, &89c coi là m%t c1 h%i “vàng” &*i v�i ngành du l�ch Vi t Nam. 

�ó là c1 h%i &� Công ty C( ph.n Du l�ch Vinpearlland t$o &à phát tri�n trong n:m nay. 

2. R	I RO LU�T PHÁP 

Ho$t &%ng c/a Công ty C( ph.n Du l�ch Vinpearlland ch�u )nh h8=ng c/a Lu3t Doanh nghi p 

và các v:n b)n pháp lu3t v! ch5ng khoán và th� tr8?ng ch5ng khoán sau khi công ty niêm y0t 

trên S= Giao d�ch Ch5ng khoán TP. HCM.  

Vi t Nam trong nh,ng n:m g.n &ây, thông qua ho$t &%ng l3p pháp, Qu*c h%i &ã d.n t$o l3p 

&89c khung pháp lý và h  th*ng Lu3t pháp khá &.y &/ trong các lNnh v;c kinh t0, chính tr�, xã 

h%i và v:n hóa. Tuy nhiên h  th*ng pháp lu3t Vi t Nam vKn còn nhi!u b2t c3p, thi0u &'ng b%, 

ch'ng chéo, vì v3y vKn trong quá trình ph)i s�a &(i, b( sung &� hoàn thi n d.n nên vKn ti!m 

tàng m%t s* r/i ro v! chính sách cho các doanh nghi p trong quá trình ho$t &%ng s)n xu2t kinh 

doanh và qu)n tr� doanh nghi p. Ngoài ra h  th*ng th/ t7c hành chính vKn còn r2t r8?m rà, &4c 

bi t là trong lNnh v;c &.u t8, xây d;ng, b2t &%ng s)n… 

Theo 8�c tính c/a các nhà ho$ch &�nh chính sách thì n0u c+t gi)m 30% th/ t7c hành chính hi n 

nay sI ti0t ki m &89c 130 nghìn tL &'ng trong 10 n:m, &i!u &ó cho th2y th/ t7c hành chính 

r8?m rà l2y r2t nhi!u chi phí và công s5c c/a các Doanh nghi p. Tuy nhiên v�i &! án 30 v! c)i 

cách th/ t7c hành chính, chúng ta kG v>ng vào m%t cu%c c)i cách th;c s; v! th/ t7c hành chính 

c/a Vi t Nam. �4c bi t là các th/ t7c hành chính liên quan &0n lNnh v;c ho$t &%ng c/a Công ty 

nh8 quy &�nh v! th/ t7c xu2t nh3p c)nh, th?i gian c2p th� th;c, quy &�nh v! th/ t7c &.u t8, xây 

d;ng, th;c hi n d; án….  Nh,ng th/ t7c này &!u nHm trong nhóm các th/ t7c &89c 8u tiên rà 

soát, c+t gi)m &� ngày càng thông thoáng và &1n gi)n h1n. V�i nh,ng c)i cách v! th/ t7c, 

Công ty sI c+t gi)m &89c th?i gian chu6n b� d; án, &6y nhanh ti0n &% th;c hi n d; án, gi)m chi 

phí chu6n b� và th;c hi n d; án, nhanh chóng thu h'i v*n &.u t8, nâng cao hi u qu) ho$t &%ng 

s)n xu2t kinh doanh c/a Công ty.  

3. R	I RO LÃI SU�T 

R/i ro lãi su2t là m%t trong nh,ng r/i ro h  th*ng, khó h$n ch0 trong ho$t &%ng kinh doanh. V�i 

m)ng kinh doanh b2t &%ng s)n, nhu c.u v*n &.u t8 r2t l�n và t:ng hàng n:m, tL tr>ng n9 vay 
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trong t(ng v*n &.u t8 ngày càng l�n, vì v3y lãi su2t t:ng cao so v�i d; ki0n sI )nh h8=ng tr;c 

ti0p &0n k0t qu) kinh doanh, l9i nhu3n gi)m so v�i k0 ho$ch. 

N:m 2008 tL l  l$m phát theo th*ng kê  lên  t�i 22,97%, nhi!u m4t hàng cEng nh8 d�ch v7  t:ng 

giá so v�i  tr8�c. Do áp  l;c  tL l   l$m phát t:ng cao Ngân hàng Nhà N8�c &ã t:ng tL l  lãi su2t 

c1 b)n t- 8,25% lên d.n t�i m5c 14% vào 11/06/2008, các ngân hàng cEng nâng m5c lãi su2t 

cho vay lên t�i 19 - 21%/n:m. V�i m5c lãi su2t cao nh8 v3y các doanh nghi p không th� vay 

v*n &� s)n xu2t kinh doanh dKn &0n s)n xu2t &ình &*n, kinh t0 suy gi)m, nhi!u doanh nghi p 

&*i m4t v�i nguy c1 phá s)n, &4c bi t là các doanh nghi p v-a và nhD. �i!u &ó cho th2y, r/i ro 

lãi su2t )nh h8=ng r2t l�n &0n ho$t &%ng s)n xu2t, kinh doanh c/a các doanh nghi p. 

Gi,a n:m 2009, áp l;c v! v*n vay &ã gi)m khi lãi su2t cho vay &ã gi)m và vi c vay v*n dO 

dàng h1n, tuy nhiên trong quý 4 n:m 2009, lãi su2t l$i &ang có xu h8�ng t:ng tr= l$i, hi n nay 

m5c lãi su2t thDa thu3n ph( bi0n trên th� tr8?ng kho)ng 17-18%/n:m, &ây là m5c lãi su2t cao 

mà không ph)i Doanh nghi p nào cEng có th� ch�u &;ng &89c, nhìn chung các doanh nghi p 

ph)i có tL su2t l9i nhu3n kho)ng 25% m�i bù &+p &89c chi phí s� d7ng v*n, &4c bi t v�i 

Vinpearlland thì nhu c.u v*n l�n &� &.u t8 các d; án nên lãi su2t t:ng sI )nh h8=ng r2t l�n &0n 

hi u qu) ho$t &%ng c/a Doanh nghi p. �4c bi t, trong n:m 2010, vi c dP bD các chính sách hQ 

tr9 kinh t0 (nh8 hQ tr9 lãi su2t, miOn thu0 /gi)m thu0 /giãn thu0) trong giai &o$n h3u kh/ng 

ho)ng, sI làm lãi su2t t:ng, gây khó kh:n cho nhi!u Doanh nghi p. Vì v3y r/i ro lãi su2t vKn 

còn ti!m 6n nhi!u r/i ro cho doanh nghi p khi n!n kinh t0 ch8a l2y l$i &89c s; phát tri�n (n 

&�nh.  

�� gi)m thi�u chi phí lãi vay, Công ty cEng &ã tri�n khai các d; án &úng ti0n &%, ho$t &%ng s)n 

xu2t kinh doanh phát tri�n nh�p nhàng, quay vòng v*n t*t, h$n ch0 r/i ro v! ngu'n v*n, &a d$ng 

hóa các ngu'n tài tr9 cho ho$t &%ng s)n xu2t kinh doanh.  

4. R	I RO HO�T �NG S�N XU�T KINH DOANH  

Hi n nay, Công ty có v*n �i!u l  là 1.000 tL &'ng; s* l89ng nhân s; tính &0n 31/12/2009 là 

1.399 ng8?i (không k� lao &%ng th?i v7). Công ty ho$t &%ng ch/ y0u trong lNnh v;c &.u t8 du 

l�ch và b2t &%ng s)n. Công ty C( ph.n Du l�ch Vinpearlland hi n s= h,u m%t T( h9p khu du 

l�ch, ngh< d8Png và vui ch1i gi)i trí có quy mô l�n và hi n &$i nh2t Vi t Nam t$i &)o Hòn Tre, 

thành ph* Nha Trang, t<nh Khánh Hòa, &89c bi0t &0n nh8 m%t Thiên &8?ng du l�ch c/a Vi t 

Nam v�i tên g>i Vinpearl Land.  

Theo &�nh h8�ng chi0n l89c, Công ty sI ph2n &2u tr= thành m%t trong nh,ng doanh nghi p Du 

l�ch l�n m$nh hàng &.u, v�i s; phát tri�n t(ng l;c l2y ho$t &%ng &.u t8 kinh doanh du l�ch làm 

tr>ng tâm, t-ng b8�c xây d;ng và &8a Vinpearl Land tr= thành th81ng hi u Du l�ch - Gi)i trí 

&$t tiêu chu6n hàng &.u c/a khu v;c Châu Á; ph2n &2u &8a Vinpearl Land tr= thành m%t th81ng 

hi u Vi t có &Rng c2p qu*c t0, m%t cánh chim &.u &àn c/a ngành Du l�ch Vi t Nam. Theo &ó, 
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tr8�c m+t Công ty sI nQ l;c nhanh chóng hoàn thành các d; án t$i &)o Hòn Tre, bi0n Vinpearl 

Land th;c s; tr= thành m%t khu du l�ch gi)i trí bi�n &)o s* 1 Vi t Nam và mang &Rng c2p, t.m 

vóc qu*c t0; &'ng th?i &.u t8 m%t cách bài b)n và có hi u qu) vào lNnh v;c h$ t.ng du l�ch và 

các lNnh v;c khác, t$o c1 s= &� phát tri�n Công ty m%t cách b!n v,ng.  

Song song v�i vi c duy trì, phát tri�n h  th*ng c1 s= h$ t.ng hi n &$i, d�ch v7 &a d$ng và chi0n 

l89c &.u t8 phát tri�n b!n v,ng, Công ty &ang s= h,u &%i ngE Cán b% nhân viên trJ, có n:ng 

l;c, &89c &ào t$o chuyên nghi p và &.y tâm huy0t. Trình &% chuyên môn c/a CBNV công ty 

không ng-ng &89c nâng cao thông qua các ch81ng trình &ào t$o và th8?ng xuyên &89c ki�m tra 

&ánh giá nhHm &)m b)o ch2t l89ng ph7c v7 khách ngày m%t t*t h1n. Chính vì th0, Vinpearl 

Land luôn &89c khách hàng &ánh giá cao v! ch2t l89ng d�ch v7 và l89ng khách &0n Vinpearl 

Land ngày càng &ông h1n..  

Bên c$nh vi c ti0p t7c khai thác kinh doanh t- các công trình khách s$n và vui ch1i gi)i trí &ã 

&8a vào ho$t &%ng, Công ty cEng &ang tri�n khai các d; án b2t &%ng s)n du l�ch cao c2p khác t$i 

H%i An, �à NMng, TP. H' Chí Minh, Hà N%i và �à L$t v�i ti!m n:ng phát tri�n khá l�n trong 

t81ng lai, qua &ó gia t:ng l9i nhu3n và &a d$ng hóa ho$t &%ng kinh doanh c/a Công ty. LNnh v;c 

kinh doanh b2t &%ng s)n du l�ch là lNnh v;c c.n có v*n &.u t8 l�n, th?i gian th;c hi n d; án dài 

nên cEng nhi!u r/i ro ti!m 6n. Tuy nhiên Công ty &ã có nhi!u n:m kinh nghi m trong vi c tri�n 

khai d; án xây d;ng khu khách s$n và khu vui ch1i gi)i trí nên Công ty luôn có kh) n:ng ki�m 

soát và &i!u hành t*t các d; án &� các d; án hoàn thành &úng ti0n &%. M4t khác, khi tham gia 

&.u t8 các d; án, Công ty cEng &ã ti0n hành các ho$t &%ng nghiên c5u th� tr8?ng kF l8Png, do 

&ó r/i ro v! tính kh) thi c/a nh,ng d; án b2t &%ng s)n c/a Công ty &ã &89c gi)m thi�u. 

5. R	I RO PHA LOÃNG C� PHI
U 

S* l89ng c( phi0u &ang l8u hành hi n nay trên th� tr8?ng là 100.000.000 c( phi0u, v�i k0 

ho$ch phát hành thêm 80.000.000 c( phi0u, k0t h9p chia c( t5c bHng c( phi0u tL l  100:13 và 

chào bán cho c( &ông hi n h,u v�i tL l  100:67 v�i giá 10.000 &/c( ph.n thì s* l89ng c( phi0u 

sI t:ng lên thành 180.000.000 c( phi0u. Sau khi l89ng c( phi0u này &89c chào bán và giao 

d�ch trên th� tr8?ng thì c( phi0u sI b� pha loãng và )nh h8=ng &0n 1 s* ch< s* sau:  

 Thu nh�p c� b�n trên m�i c� ph�n (EPS): 

EPS = 
L9i nhu3n sau thu0-c( t5c c/a c( phi0u 8u &ãi 

S* l89ng c( phi0u &ang l8u hành bình quân trong kG 

 Giá tr� s� sách 1 c� ph�n (m�nh giá 10.000 ��ng/cp): 

Giá tr� s( sách 1 
c( phi0u 

= 
Ngu'n VCSH - ngu'n kinh phí và các quF khác 

S* c( ph.n &ã phát hành – c( phi0u quF 
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 i�u ch�nh k� thu�t giá c�a c� phi�u VPL trên th� tr��ng: 

C( phi0u c/a Công ty C( ph.n Du l�ch Vinpearlland (mã c( phi0u: VPL) &ang  giao d�ch t$i S= 

Giao d�ch ch5ng khoán Thành ph* H' Chí Minh nên vi c phát hành thêm c( phi0u cho c( &ông 

hi n h,u v�i giá bHng m nh giá và tr) c( t5c bHng c( phi0u dKn &0n &i!u ch<nh kF thu3t v! giá 

niêm y0t t$i ngày th;c hi n quy!n theo công th5c sau:  

P = 
Pt-1 + (IxPR) 

1+I 

Trong &ó:  

P: là giá th� tr8?ng c/a c( phi0u sau khi b� pha loãng 

Pt-1: là giá th� tr8?ng c/a c( phi0u tr8�c khi b� pha loãng 

I: là tL l  v*n t:ng 

PR: là giá sI bán cho ng8?i n+m gi, quy!n mua c( phi0u trong &9t phát hành m�i. 

Gi) s� giá c( phi0u công ty t$i ngày li!n tr8�c ngày giao d�ch không h8=ng quy!n là: 42.000 

&'ng/c( phi0u thì giá th� tr8?ng c/a mQi c( phi0u sau khi &i!u ch<nh là:  

Giá sau 

&i!u ch<nh 
= 

42.000 + 0,67*10.000 
= 27.056 &'ng/c( ph.n 

1,8 

Nh8 v3y sau khi phát hành, giá giao d�ch c( phi0u trên th� tr8?ng sI &89c &i!u ch<nh gi)m, &ây 

cEng là c1 h%i &� t:ng tính thanh kho)n c/a c( phi0u Công ty và t$o ra s; h2p dKn h1n v�i nhà 

&.u t8.  

Trên th;c t0, có th� vi c t:ng v*n ch/ s= h,u và m5c t:ng tr8=ng c/a l9i nhu3n không cùng t*c 

&%, vi c t:ng v*n ch/ s= h,u &� &.u t8 các d; án có th� ch8a t$o ra doanh thu và l9i nhu3n 

ngay nên sI )nh h8=ng &0n ch< s* EPS cEng nh8 giá tr� s( sách c/a Công ty trong ng+n h$n. 

Nh,ng r/i ro này sI &89c h$n ch0 n0u Công ty s� d7ng t*i 8u ngu'n v*n huy &%ng &89c và 

duy trì t*t ho$t &%ng s)n xu2t kinh doanh sau &9t chào bán.  

6. R	I RO C	A  T PHÁT HÀNH  

C( phi0u c/a Công ty hi n &ang niêm y0t trên th� tr8?ng ch5ng khoán, vì v3y giá c( phi0u sI 

&89c xác &�nh d;a trên quan h  cung c.u c/a th� tr8?ng và ch�u )nh h8=ng b=i các y0u t*: k0t 

qu) ho$t &%ng s)n xu2t kinh doanh c/a công ty; tình hình kinh t0, chính tr�, xã h%i; nh,ng thay 

&(i v! quy &�nh ch5ng khoán và th� tr8?ng ch5ng khoán; y0u t* tâm lý c/a nhà &.u t8… Do 

&ó, giá c( phi0u c/a Công ty trên th� tr8?ng ch5ng khoán có kh) n:ng bi0n &%ng và )nh h8=ng 

&0n k0t qu) c/a &9t phát hành. N0u th� tr8?ng ch5ng khoán có nh,ng bi0n &%ng b2t l9i, &9t 

chào bán c( phi0u l.n này có th� g4p khó kh:n. 
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Tuy nhiên v�i ph81ng án phát hành và giá chào bán h9p lý, k0t h9p chia c( t5c bHng c( phi0u 

v�i v�i tL l  th;c hi n là: 100:13 và phát hành thêm cho c( &ông hi n h,u v�i tL l  th;c hi n 

là: 100:67, v�i giá phát hành bHng m nh giá, cùng v�i uy tín và th81ng hi u Vinpearl Land trên 

th� tr8?ng và tính kh) thi c/a các d; án s� d7ng v*n t- &9t phát hành thì tL l  thành công là r2t 

l�n.  

Công ty C( ph.n Du l�ch Vinpearlland cEng &ã chu6n b� ph81ng án x� lý s* c( phi0u không 

bán h0t &� h$n ch0 r/i ro c/a &9t phát hành. Theo ph81ng án phát hành, n0u không bán h0t H%i 

&'ng Qu)n tr� Công ty &89c /y quy!n chào bán ti0p cho các &*i t89ng khác. Ngoài ra, H%i 

&'ng Qu)n tr� Công ty cEng chu6n b� các ngu'n v*n khác &� th;c hi n d; án trong tr8?ng h9p 

phát hành không &/ s* c( phi0u &ã &:ng ký chào bán. 

7. R	I RO C	A D! ÁN �U T" S# D�NG TI$N THU " C T%  T CHÀO BÁN  

Công ty hi n &ang khai thác kinh doanh m%t cách có hi u qu)   các d; án, h$ng m7c công trình 

&ã &89c &8a vào v3n hành t$i T( h9p khu du l�ch ngh< d8Png và gi)i trí Vinpearl Land trên &)o 

Hòn Tre, Nha Trang. Bên c$nh &ó, Công ty cEng &ang tham gia &.u t8 vào các d; án  kh) thi, có 

kh) n:ng sinh l?i cao thu%c các lNnh v;c h$ t.ng du l�ch và các lNnh v;c khác nh8 b2t &%ng s)n 

du l�ch cao c2p, b2t &%ng s)n sinh thái v.v..  

Tr8�c khi quy0t &�nh &.u t8 các d; án, Công ty luôn nghiên c5u kF ti!m n:ng và hi u qu) c/a 

các d; án, l;a ch>n nh,ng d; án có hi u qu) cao. Tuy nhiên, trong quá trình xây d;ng và khai 

thác các d; án &.u t8 dài h$n, do th?i gian &.u t8 và khai thác d; án dài, ch�u nhi!u tác &%ng 

c/a các bi0n &%ng kinh t0 trong t81ng lai nên có nh,ng r/i ro có th� x)y ra v�i các d; án Công 

ty tham gia &.u t8 góp v*n nh8 r/i ro v! th� tr8?ng, r/i ro v! ngu'n v*n, r/i ro v! giá nguyên 

v3t li u &.u vào…. Bên c$nh &ó quá trình th;c hi n d; án cEng có th� g4p nhi!u khó kh:n nh8 

v2n &! v! c2p phép, kh) n:ng huy &%ng v*n cho d; án, tính th;c thi c/a d; án và nh,ng bi0n 

&%ng c/a môi tr8?ng xung quanh )nh h8=ng &0n vi c tri�n khai d; án, &*i tác h9p tác &.u t8 

th;c hi n d; án. Song v�i kinh nghi m c/a Công ty trong vi c ti0n hành qu)n lý và tri�n khai 

các d; án &.u t8 thì nh,ng r/i ro này ph.n nào &89c h$n ch0. 

8. R	I RO B�T KH� KHÁNG 

Các  r/i  ro  khác  nHm  ngoài  kh)  n:ng  d;  &oán  và  v89t  quá  kh)  n:ng  phòng ch*ng c/a con 

ng8?i nh8 thiên tai, ho) ho$n, &�ch h>a, v.v... là nh,ng r/i ro b2t kh) kháng, n0u x)y ra sI 

gây thi t h$i cho tài s)n, con ng8?i và tình hình ho$t &%ng chung c/a Công ty.  

�4c bi t &*i v�i doanh nghi p ho$t &%ng trong lNnh v;c du l�ch, khách s$n thì các r/i ro nh8 
d�ch b nh, thiên tai, bão lE sI )nh h8=ng r2t l�n &0n k0t qu) ho$t &%ng s)n xu2t, kinh doanh c/a 
Doanh nghi p. 
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PPHH��NN  IIII 

NNHH&&NNGG  NNGG""''II  CCHH��UU  TTRRÁÁCCHH  NNHHII((MM  CCHHÍÍNNHH  ��II  VV))II  NN��II  
DDUUNNGG  BB��NN  CCÁÁOO  BB��CCHH   

1. T� CH�C PHÁT HÀNH  
 

Ông Nguy*n Tr+ng Hi�n:  Ch/ t�ch H%i &'ng qu)n tr� kiêm T(ng Giám &*c. 
 

 
Ông Tr�n Vi�t Hùng:  Tr8=ng Ban Ki�m soát. 

 

 
Ông Nguy*n Th�nh: K0 toán tr8=ng. 

 

 
Chúng tôi &)m b)o rHng các thông tin và s* li u trong B)n cáo b$ch này là phù h9p v�i 

th;c t0 mà chúng tôi &89c bi0t, ho4c &ã &i!u tra, thu th3p m%t cách h9p lý. 
 

 

2. T� CH�C T" V�N 
 

 
�$i di n theo pháp lu3t:  Ông B,ch Nguy*n V- 

 Ch5c v7: T(ng Giám &*c Công ty CP Ch5ng khoán Vincom 

B)n cáo b$ch này là m%t ph.n c/a B% h' s1 xin phép phát hành c( phi0u ra công 
chúng do Công ty C� ph�n Ch.ng khoán  Vincom  (sau  �ây  g�i  t�t  là  VincomSC) 

tham gia l3p trên c1 s= h9p &'ng t8 v2n v�i Công ty C� ph�n Du l�ch Vinpearlland. 

Chúng tôi &)m b)o rHng vi c phân tích, &ánh giá và l;a ch>n ngôn t- trên B)n cáo 
b$ch này &ã &89c th;c hi n m%t cách h9p lý và c6n tr>ng d;a trên c1 s= các thông tin 

và s* li u do Công ty C� ph�n Du l�ch Vinpearlland cung c2p. 
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CCÁÁCC  KKHHÁÁII  NNII((MM   

Trong B)n cáo b$ch này, nh,ng t-, nhóm t- ho4c t- vi0t t+t d8�i &ây &89c hi�u nh8 sau: 

1. “T� ch.c phát hành”: Công ty C( ph.n Du l�ch Vinpearlland 

2 “Công ty”: Công ty C( ph.n Du l�ch Vinpearlland 

3. “Công ty Ki/m toán”: là Công ty th;c hi n vi c ki�m toán báo cáo tài chính c/a VPL  

4. “T� ch.c t� v0n”: Công  ty  C( ph.n Ch5ng  khoán  Vincom 

5. “C� ph�n”: v*n &i!u l  &89c chia thành nhi!u ph.n bHng nhau. 

6. “C� phi�u”: ch5ng ch< do Công ty phát hành xác nh3n quy!n s= h,u m%t ho4c m%t s* c( 

ph.n c/a Công ty. C( phi0u c/a Công ty có th� có ghi tên và không ghi tên theo quy &�nh c/a 

�i!u l . Mã c( phi0u c/a Công ty trên sàn giao d�ch ch5ng khoán là Công ty. 

7. “C� �ông”: t( ch5c ho4c cá nhân s= h,u m%t ho4c m%t s* c( ph.n c/a Công ty. 

8. “UBCKNN”: �y ban Ch5ng khoán Nhà n8�c 

9. “SGDCK”: S= Giao d�ch Ch5ng khoán 

10. “B�n cáo b,ch”: b)n công b* thông tin c/a Công ty v! tình hình tài chính, ho$t &%ng kinh 

doanh nhHm cung c2p thông tin cho công chúng &.u t8 &ánh giá và &8a ra các quy0t &�nh &.u t8 

ch5ng khoán. 

11. “V1n �i�u l�”: s* v*n do t2t c) c( &ông góp và &89c ghi vào �i!u l  c/a Công ty. 

12. “i�u l�”: �i!u l  c/a Công ty &ã &89c �$i h%i &'ng c( &ông Công ty thông qua. 

13. “VincomSC”: Công  ty  C( ph.n Ch5ng  khoán  Vincom  

14. “HC”: �$i h%i &'ng c( &ông 

15. “HQT”: H%i &'ng qu)n tr� 

16. “BKS”: Ban ki�m soát 

17. “UBND”: �y ban nhân dân  
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1. TÓM T4T QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI3N  

1.1. L�ch s5 hình thành và phát tri/n 

Công ty C( ph.n Du l�ch Vinpearlland (ti!n thân là Công ty TNHH �.u t8 Phát tri�n Du l�ch, 

Th81ng m$i và D�ch v7 Hòn Tre &89c thành l3p vào ngày 25/07/2001 v�i s* v*n �i!u l  ban 

&.u là 60 tL &'ng theo gi2y ch5ng nh3n &:ng ký kinh doanh s* 3702000169 do S= K0 ho$ch và 

Ð.u t8 t<nh Khánh Hòa c2p. Công ty TNHH Ð.u t8 Phát tri�n Du l�ch, Th81ng m$i và D�ch v7 

Hòn Tre sau &ã &(i tên thành Công ty TNHH Du l�ch và Th81ng m$i Hòn Tre. 

Ngày 26/07/2006 Công ty &ã &(i tên thành Công ty C( ph.n Du l�ch và Th81ng m$i Vinpearl 

theo gi2y ch5ng nh3n &:ng ký kinh doanh s* 3703000217 do S= K0 ho$ch và Ð.u t8 t<nh 

Khánh Hòa c2p v�i m5c v*n &i!u l  là 290 tL &'ng. Trong quá trình ho$t &%ng, Công ty &ã 

nhi!u l.n t:ng v*n &i!u l  l.n l89t t- 290 tL lên 390 tL, 750 tL và hi n nay m5c v*n &i!u l  c/a 

Công ty là 1000 tL &'ng theo gi2y ch5ng nh3n &:ng ký kinh doanh s* 3703000217 do S= K0 

ho$ch và Ð.u t8 t<nh Khánh Hòa c2p ngày 25/09/2007.  

Công ty &ã &89c c2p phép niêm y0t theo Quy0t &�nh s* 19/Q�-SGDHCM do T(ng Giám &*c 

S= Giao d�ch Ch5ng khoán Thành ph* H' Chí Minh ngày 25/01/2008 và c( ph.n c/a Công ty 

&89c chính th5c giao d�ch trên S= Giao d�ch Ch5ng khoán TP. H' Chí Minh k� t- ngày 

31/01/2008. 

Trong quá trình ho$t &%ng Công ty &ã thành l3p v:n phòng &$i di n t$i TP. H' Chí Minh theo 

gi2y ch5ng nh3n &:ng ký ho$t &%ng V:n phòng &$i di n do S= k0 ho$ch và �.u t8 TP H' chí 

Minh c2p phép vào ngày 16/01/2009. 

Ngày 08/05/2009 Công ty chính th5c &(i tên thành Công ty C( ph.n Du l�ch Vinpearlland theo 

gi2y ch5ng nh3n &:ng ký kinh doanh s* 4200456848 thay &(i l.n th5 11 do S= k0 ho$ch và �.u 

t8 t<nh Khánh Hòa c2p. Ngày 04/08/2009 Công ty &ã thay &(i &�a ch< V:n phòng �$i di n t$i 

TP. H' Chí MinhSTUVWSXY2ZS[U5\XS\U3\S&:\XS]̂ S]Y\US_Ẁ\USTÙZS&(YSa.\STU5SbcdSefSafSg%TSThW\XS

i*SjTSklng ty s= h,u và kinh doanh khu du l�ch, ngh< d8Png và vui ch1i gi)i trí hi n &$i nh2t t$i 

Vi t Nam. 

Tr)i qua 8 n:m xây d;ng và phát tri�n, Công ty C( ph.n Du l�ch Vinpearlland &ã khRng &�nh 

th81ng hi u c/a mình trong lNnh v;c d�ch v7  du l�ch gi)i trí v�i các Khu du l�ch, khu vui ch1i 

gi)i trí, nhà hàng, khách s$n 5 sao có quy mô l�n, cao c2p, hi n &$i và &$t tiêu chu6n qu*c t0.  

M�T S� THÀNH TÍCH, S! KI(N C	A CÔNG TY 

BHng nQ l;c c/a Ban Lãnh &$o và toàn th� cán b% nhân viên trong công ty, và v�i nh,ng &óng 

góp cho ngành du l�ch Vi t Nam nói chung và ngành du l�ch t<nh Khánh Hòa nói riêng, Công ty 
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&ã vinh d; nh3n &89c bHng khen c/a nhà n8�c và t<nh Khánh Hòa và các gi)i th8=ng khác &i�n 
hình nh8:�

 

 

Gi)i th8=ng Sao Vàng &2t Vi t 2009, 
&89c l;a ch>n trong t(ng s* 200 Doanh 
nghi p hàng &.u c/a Vi t Nam ho$t &%ng 
trong lNnh v;c D�ch v7 - Th81ng m$i. 

�ây là l.n th5 ba liên ti0p Công ty &89c 
vinh danh v�i gi)i th8=ng danh ti0ng 
này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty vinh d; &$t Top 10 c/a gi)i 
th8=ng Cúp Vàng vì s; nghi p b)o v  môi 
tr8?ng Vi t Nam n:m 2009. 

 

 

 

 

 

Khách s$n Vinpearl Resort & Spa c/a 
Công ty C( ph.n Du l�ch Vinpearlland 
vinh d; &89c bình ch>n là m%t trong 10 

khách s$n 5 sao hàng &.u c/a c) n8�c 
theo danh sách 45 khách s$n và công ty 
l, hành hàng &.u Vi t Nam n:m 2008 do 
Hi p h%i Du l�ch Vi t Nam công b*. 
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Khách s$n Vinpearl Resort & Spa c/a 

Công ty CP Du l�ch Vinpearlland dKn 
&.u danh sách nh,ng Resort &89c ch>n 
là s)n ph6m d�ch v7 t*t nh2t n:m 2010 
do Báo Sài gòn Ti0p th� bình ch>n và 

công b*. 

 

 

 

1.2. Gi6i thi�u chung v� Công ty 

 Tên Công ty:  Công ty C( ph.n Du l�ch Vinpearlland 

 Tên ti�ng Anh:  Vinpearlland Tourism Joint Stock Company 

 Tên giao d�ch: VINPEARLLAND JSC  

 Bi/u t�7ng c�a Công ty:  

 

 

 

 Tr8 s9 chính:   �)o Hòn Tre, ph8?ng VNnh Nguyên, thành ph* Nha Trang, t<nh 
Khánh Hòa 

 i�n tho,i:  (84-58) 590.611  Fax: (84-58) 590.613 

 V1n �i�u l�:  1.000.000.000.000 VND (M�t nghìn t� ��ng) 

 Website:                     http://www.vinpearlland.com    

 Gi0y ch.ng nh�n �:ng ký kinh doanh s1: 4200456848 &:ng ký thay &(i l.n s* 12 do 
S= K0 ho$ch và �.u t8 t<nh Khánh Hòa c2p thay &(i ngày 04/08/2009, &:ng ký l.n &.u 
ngày 26/07/2006.  

1.3. Ngành ngh� kinh doanh 

N:m 2009, Công ty C( ph.n Du l�ch Vinpearlland ti0p t7c tri�n khai các ngành ngh! &ã &:ng ký 

kinh doanh &� &áp 5ng nhu c.u phát tri�n c/a công ty, hi n nay các lNnh v;c kinh doanh chính 

c/a Công ty theo gi2y ch5ng nh3n �KKD g'm:  

 Kinh doanh nhóm ngành ngh� liên quan ��n Khách s,n, du l�ch c�a Công ty: 

� Kinh doanh du l�ch sinh thái, làng du l�ch, nhà hàng :n u*ng; 
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� Kinh doanh du l�ch l, hành n%i &�a; 

� Kinh doanh vE tr8?ng, Ho$t &%ng bi�u diOn ngh  thu3t, kinh doanh d�ch v7 trò ch1i 

&i n t� có th8=ng dành cho ng8?i n8�c ngoài. Ho$t &%ng vui ch1i gi)i trí khác; 

� Kinh doanh d�ch v7 vui ch1i gi)i trí th� thao: tennis, leo núi, l8�t dù trên bi�n, cano, 

thuy!n bu'm, thuy!n chèo, l8�t ván, môtô tr89t n8�c; 

� Chi0u phim &i n )nh và phim video; 

� D�ch v7 gi4t, là; 

� Mua bán th;c ph6m t81i s*ng và ch0 bi0n, bia r89u, thu*c lá &i0u s)n xu2t trong 

n8�c, bán hàng l8u ni m và hàng bách hóa cho khách du l�ch; 

� D�ch v7 ch:m sóc s+c &mp (không gây ch)y máu); 

� Kinh doanh d�ch v7 massage; 

 Kinh doanh nhóm ngành ngh� liên quan ��n B0t �;ng s�n c�a Công ty:  

� Kinh doanh b2t &%ng s)n, cho thuê nhà có trang b� kF thu3t &4c bi t; 

� Xây d;ng công trình dân d7ng và công nghi p; 

� Bán buôn máy móc, thi0t b� và ph7 tùng máy; 

� Bán buôn v3t li u, thi0t b� l+p &4t khác trong xây d;ng; 

 Kinh doanh nhóm ngành ngh� khác ph8c v8 các ho,t �;ng kinh doanh Công ty: 

� V3n t)i hành khách &8?ng b%; 

� V3n t)i hành khách &8?ng th/y; 

� Kinh doanh v3n t)i hành khách bHng cáp treo; 

� �$i lý bán vé máy bay, vé tàu, vé xe; 

� Mua bán v3t t8 ngành in, bao bì &óng gói th;c ph6m; 

� Môi gi�i th81ng m$i; 

� Nuôi tr'ng th/y s)n; 

� Tr'ng r-ng; S)n xu2t hàng th/ công mF ngh  truy!n th*ng. 
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2. C< C�U T� CH�C CÔNG TY 

 

 

Tr8=ng Ban  
an ninh 

Phòng V3n 
chuy�n và 
s�a ch,a 

Phòng
Cung 
5ng 

Ban 
An 

ninh 

Phó TG� ph7 
trách Khách s$n 

�I H�I =NG C� ÔNG 

H�I =NG QU�N TR� 
�

T�NG GIÁM �C 
�

BAN KI3M SOÁT 
�

Phó TG� Hành 
Chính 

Phòng 
Nhân 

s; 

Lu3t 
s8 

Phòng 
K0 

toán 

Phòng 
Hành�
chính 

Phó TG� ph7 
trách phát tri�n 

D; án 

T(ng qu)n lý Khu 
vui ch1i gi)i trí 

Vinpearl 

Ban phát tri�n 
D; án 

Khách s$n 

Tr8=ng Phòng 
v3n chuy�n 

Tr8=ng Phòng 
 �ào t$o 

Phòng �ào 
t$o và ki�m 

soát ch2t 
l89ng 

Khu vui 
ch1i gi)i 

trí 
Vinpearl 

Phòng 
Kinh doanh 

và 
Marketing 

Phòng Công 
ngh  thông 

tin 

Giám &*c  
kinh doanh và 

Marketing 

Giám &*c tài 
chính 

Phòng ki�m 
soát và phân 
tích tài chính 



 
               B�N CÁO B�CH CÔNG TY CP DU L�CH VINPEARLLAND 

 

         CÔNG TY C� PH�N CH�NG KHOÁN VINCOM                                                                    

�

���

3. CH�C N>NG C	A B� MÁY QU�N LÝ CÔNG TY  

3.1 ,i h;i ��ng c� �ông: 

�$i h%i &'ng C( &ông: �$i h%i &'ng C( &ông là c1 quan quy0t &�nh cao nh2t c/a Công ty, bao 

g'm t2t c) các c( &ông có quy!n bi�u quy0t và ng8?i &89c c( &ông /y quy!n. �$i h%i &'ng C( 

&ông có toàn quy!n quy0t &�nh m>i ho$t &%ng c/a Công ty và có nhi m v7: 

� Thông qua �i!u l , ph81ng h8�ng ho$t &%ng kinh doanh c/a Công ty; 

� B.u, bãi nhi m H�QT và BKS; 

� Các quy!n nhi m v7 khác do �i!u l  Công ty và pháp lu3t quy &�nh. 

3.2 H;i ��ng qu�n tr�: 

H�QT do �$i h%i &'ng C( &ông b.u ra, là c1 quan qu)n lý cao nh2t c/a Công ty, có nhi m v7: 

� Báo cáo tr8�c �$i h%i &'ng C( &ông tình hình kinh doanh, d; ki0n phân ph*i l9i 

nhu3n, chia lãi c( ph.n, báo cáo quy0t toán tài chính, ph81ng h8�ng phát tri�n và k0 

ho$ch ho$t &%ng kinh doanh c/a Công ty 

� Quy0t &�nh c1 c2u t( ch5c, b% máy, quy ch0 ho$t &%ng và quF l81ng c/a Công ty 

� B( nhi m, bãi nhi m và giám sát ho$t &%ng c/a Ban Giám &*c 

� Ki0n ngh� s�a &(i và b( sung &i!u l  c/a Công ty 

� Quy0t &�nh tri u t3p �$i h%i &'ng C( &ông  

� Các quy!n, nhi m v7 khác theo �i!u l , ngh� quy0t c/a �H�C� và pháp lu3t quy 

&�nh. 

Hi n t$i H�QT Công ty có 05 thành viên, g'm 01 Ch/ t�ch và 04 Thành viên. 

3.3 Ban Ki/m soát: 

BKS do �$i h%i &'ng C( &ông b.u ra, có nhi m v7 ki�m tra tính h9p lý, h9p pháp trong &i!u 

hành ho$t &%ng kinh doanh và báo cáo tài chính c/a Công ty. Hi n t$i BKS Công ty g'm 03 

thành viên, mQi thành viên có nhi m kG là 05 n:m. 

3.4 Ban Giám �1c: 

Ban Giám &*c do H�QT b( nhi m và bãi miOn, g'm 01 T(ng Giám &*c và 03 Phó T(ng Giám 

&*c. Ban Giám &*c có nhi m v7: 

� T( ch5c tri�n khai th;c hi n các quy0t &�nh c/a �H�C�, H�QT và k0 ho$ch kinh 
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doanh c/a Công ty. Ki0n ngh� ph81ng án b* trí c1 c2u t( ch5c và quy ch0 qu)n lý n%i 

b% Công ty theo &úng �i!u l , ngh� quy0t �H�C� và H�QT.  

� B( nhi m và bãi nhi m các ch5c danh qu)n lý c/a Công ty  

� Ký các v:n b)n, h9p &'ng, ch5ng t- theo s; phân c2p c/a �i!u l  Công ty. 

� Báo cáo tr8�c H�QT tình hình ho$t &%ng tài chính, k0t qu) kinh doanh và ch�u trách 

nhi m toàn b% ho$t &%ng c/a Công ty tr8�c H�QT.  

Các quy!n, nhi m v7 khác theo �i!u l , ngh� quy0t c/a �H�C�/H�QT và pháp lu3t quy &�nh. 

3.5 Các phòng ban: 

�� hQ tr9 cho Ban Giám &*c trong vi c qu)n lý, &i!u hành là các Phòng/Ban c7 th� sau:  

Các Phòng/Ban ch5c n:ng g'm có: 

� Phòng Hành chính 

� Phòng Nhân s; 

� Phòng K0 toán 

� Phòng Ki�m soát và Phân tích Tài chính 

� Phòng Cung 5ng 

� Lu3t s8 

� Phòng Công ngh  thông tin 

� Phòng v3n chuy�n và s�a ch,a 

� Ban phát tri�n D; án 

� Ban Qu)n lý Khách s$n 

� Ban Qu)n lý Khu vui ch1i gi)i trí Vinpearl 

� Phòng �ào t$o và Ki�m soát ch2t l89ng  

� Ban an ninh 

� Phòng Kinh doanh & Marketing 
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�� DANH SÁCH C� ÔNG N4M GI& T% TRÊN 5% C� PH�N CÔNG TY VÀ C� ÔNG 

SÁNG L�P �

4.1 Danh sách c� �ông n?m gi@ tA trên 5% c� ph�n c�a Công ty (tính ��n 05/03/2010) 

STT H+ và tên S1 l�7ng c� 
phi�u s9 h@u 

TB l� s9 
h@u 

(%) 

�a ch� cá nhân 
hoCc 

tr8 s9 chính c�a 
Công ty 

Ngh� 
nghi�p/Ngành 

ngh� ho,t 
�;ng chính 

1 Công ty CP T3p 
�oàn �.u t8 Vi t 
Nam 

22.170.670 22,17 S* 191, ph* Bà 
Tri u, Ph8?ng Lê 
�$i Hành, Qu3n Hai 
Bà Tr8ng, Hà N%i 

T8 v2n &.u t8, 
xây d;ng công 
trình 

2 Công ty CP Nhóm 
�.u t8 May M+n 

8.080.000 8,08 S* 191, ph* Bà 
Tri u, Ph8?ng Lê 
�$i Hành, Qu3n Hai 
Bà Tr8ng, Hà N%i 

Kinh doanh 
b2t &%ng s)n, 
&.u t8, xây 
d;ng công 
trình 

3 Công ty CP �.u t8 
Th81ng m$i và 
Phát tri�n Thiên 
An 

9.000.000 

 

9 S* 191, ph* Bà 
Tri u, Ph8?ng Lê 
�$i Hành, Qu3n Hai 
Bà Tr8ng, Hà N%i 

Kinh doanh 
khách s$n, nhà 
hàng, trung 
tâm th81ng 
m$i, kinh 
doanh du l�ch 

4 Công ty Dynamic 
Invest Group 
Limited 

10.765.580 10,77 12 Fruttonjee House, 
11 Duddell, Central, 
HongKong 

�.u t8, kinh 
doanh 

5 Ph$m Nh3t V89ng 11.000.000 11 

 

n*S bopkS qU*S rfS

ThY sdS qU8?\XS tuS

�$YS vf\UdS ws3\S v ỲS

rfSxh8\X, Hà N%i 

Thành viên 
H�QT Công 
ty CP Du l�ch 
Vinpearlland 

6 Ph$m Thu H81ng 8.302.050 8,3 

 

n*S bopkS qU*S rfS

xhY sdS qU8?\XS tuS

�$YS vf\UdS ws3\S v ỲS

rfSxh8\X, Hà N%i 
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4.2 C� c0u C� �ông Công ty (tính ��n 05/03/2010) 

Danh m8c C� �ông trong n�6c C� �ông n�6c ngoài T�ng 

  

Giá tr�  

(�VT: VN�) 

TB l�  

% 

Giá tr�  

(�VT: VN�) 

TB l� 

%                                                                                                                            

Giá tr�  

(�VT: VN�) 

TB l� 

% 

C� �ông cá 

nhân 
367.356.800.000 36,7357 48.000.000 0,0048 367.404.800.000 36,7405 

T- 5% tr= lên 193.020.500.000 19,3021 0 0,0000 193.020.500.000 19,3021 

D8�i 5% 174.336.300.000 17,4336 48.000.000 0,0048 174.384.300.000 17,4384 

C� �ông pháp 

nhân 
476.487.500.000 47,6488 156.107.700.000 15,6108 632.595.200.000 63,2595 

T- 5% tr= lên 392.506.700.000 39,2507 107.655.800.000 10,7656 500.162.500.000 50,0163 

D8�i 5% 83.980.800.000 8,3981 48.451.900.000 4,8452 132.432.700.000 13,2433 

C� phi�u Qu� 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 

T�ng c;ng 843.844.300.000 84,3844 156.155.700.000 15,6156 1.000.000.000.000 100,00 

 

4.3 Danh sách c� �ông sáng l�p  

Sau khi chuy�n &(i thành Công ty c( ph.n, các thành viên cE c/a Công ty TNHH Du l�ch và 

Th81ng m$i Hòn Tre &ã chuy�n thành c( &ông sáng l3p c/a Công ty C( ph.n Du l�ch và 

Th81ng m$i Vinpearl v�i cùng s* l89ng c( ph.n và tL l  góp v*n. Tuy nhiên, theo quy &�nh c/a 

Lu3t Doanh nghi p và Ngh� &�nh s* 139/2007/N�-CP ngày 05/9/2007 (�i!u 15.2), Công ty C( 

ph.n Du l�ch và Th81ng m$i Vinpearl không nh2t thi0t ph)i có c( &ông sáng l3p.  

Xu2t phát t- nhu c.u c/a ho$t &%ng kinh doanh, c:n c5 vào &! ngh� c/a các c( &ông sáng l3p, 

�$i h%i &'ng c( &ông c/a Công ty &ã thông qua Ngh� quy0t s* 06/07/NQ-�H�C� - VP JSC v! 

vi c chuy�n &(i c( &ông sáng l3p thành c( &ông ph( thông theo &ó �H�C� quy0t &�nh xóa bD 

danh sách c( &ông sáng l3p &ã ký c/a Công ty, các c( &ông sáng l3p &89c chuy�n &(i thành c( 

&ông ph( thông.SyXfZS05/11/2007dSn=Sz0SUW$[US�.sST8ST<\USzU{\USv|̀ S&}S[2qS~Y2ZSky�zz�S

s* 3703000217 TÙZS&(YSa.\Sth5 �S��̀ S�DS_̀ \USi{[US[(S&l\XSi{\XSa3qS[/ S̀kl\XSTZ. 

�
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5. DANH SÁCH NH&NG CÔNG TY THÀNH  VIÊN C	A T� CH�C PHÁT HÀNH  

5.1 Danh sách nh@ng công ty Vinpearlland n?m quy�n ki/m soát hoCc c� ph�n chi ph1i  

Tên Công ty V1n �i�u 

l� 

(VN)  

�a ch� TB l� 

s9 h@u 

(%) 

Tình hình ho,t 

�;ng và tài 

chính  

Công ty CP Phát tri�n 

Thành Ph* Xanh  

1.000  tL  182 NguyOn V:n Th/, 

ph8?ng �a Kao, qu3n 1, 

TP. H' Chí Minh 

50 �ang ho$t &%ng 

Công ty CP Du l�ch 

Vi t Nam Nha Trang 

10 tL �)o Hòn Tre, ph8?ng 

VNnh Nguyên, TP. Nha 

Trang, t<nh Khánh Hòa 

80 �ang ho$t &%ng 

Công ty TNHH Du 

l�ch Sinh Thái Nam 

Qua 

110 tL S* 22 A, Chi L:ng, 

Ph8?ng 9, TP. �à L$t, t<nh 

Lâm �'ng 

80 �ang ho$t &%ng 

Công ty CP �.u t8 và 

Th81ng m$i Liên k0t 

�$i Toàn C.u 

350 tL 182 NguyOn V:n Th/, 

ph8?ng �a Kao, qu3n 01, 

TP. H' Chí Minh 

70 �ang làm th/ t7c 

gi)i th� 

5.2 Danh sách nh@ng công ty n?m quy�n ki/m soát hoCc c� ph�n chi ph1i �1i v6i t� 
ch.c phát hành  

Không có  

6. HO�T �NG KINH DOANH C	A CÔNG TY 

6.1 S�n phDm, d�ch v8 c�a Công ty  

Các s)n ph6m, d�ch v7 chính c/a Công ty bao g'm: 

 Kinh doanh khách s,n: 

NHm d>c theo b? bi�n Nam Trung B% thu%c t<nh Khánh Hòa, giàu b)n s+c v:n hóa và l�ch s�, 
Nha Trang n(i ti0ng v�i nh,ng bãi bi�n cát tr+ng tr)i dài, xinh &mp và ng8?i dân hi!n h3u, hi0u 
khách.  

Khách s$n Vinpearl Resort & Spa trên hòn &)o Hòn Tre xinh &mp nhìn ra bi�n &ông, n1i h%i t7 
t2t c) nh,ng l9i th0 v! m4t t; nhiên và xã h%i c/a t<nh Khánh Hòa nói riêng và thành ph* Nha 
Trang nói chung, n1i có bãi t+m thiên nhiên &mp nh2t Vi t Nam, th)m th;c v3t trong khu v;c 
còn nguyên s1, khí h3u ôn hòa. Vinpearl Resort & Spa là khu ngh< d8Png bi�n t81ng &*i bi t 
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l3p &89c xây d;ng theo tiêu chu6n 5 sao v�i g.n 500 phòng ngh<, khu Spa, khu vui ch1i gi)i trí. 
Bãi cát tr+ng dài 700m thoai tho)i ra bi�n và h  th*ng b� b1i v�i th� tích 5.000 m3  - b� b1i 
ngoài tr?i l�n nh2t �ông Nam Á là m%t trong nh,ng &i�m &%c &áo c/a khu ngh< này.  

 
  

NEm trên hòn ��o xinh �Fp 9 t�n cùng phía Nam c�a b� bi/n duyên h�i mi�n Trung - Vi�t Nam, 
Vinpearl Resort & Spa ��7c bi�t ��n nh� m;t Thiên ��ng c�a mi�n nhi�t �6i. 

Khách s$n Vinpearl Resort & Spa hi n là khu ngh< d8Png có quy mô l�n nh2t t$i Vi t Nam v�i 
g.n 500 phòng ngh< &$t tiêu chu6n 5 sao, g'm 13 phòng cao c2p h8�ng núi (Junior Suite), 16 

phòng cao c2p h8�ng bi�n (Deluxe Suite), 196 phòng sang tr>ng h8�ng bi�n (Deluxe Sea 
View), 194 phòng sang tr>ng h8�ng núi (Deluxe Hill View), 02 phòng gia &ình (Deluxe 
Family), 02 phòng T(ng th*ng (Grand Presidential Suite), 50 phòng h8�ng v8?n (Deluxe 
Garden view) và 12 phòng bi t th; (Bungalow).  

T- c�a s( phòng ngh< t$i Khách s$n, du khách có th� th8=ng ngo$n &89c vJ &mp bao la, mênh 
mông c/a bi�n v�i bát cát tr+ng tr)i dài và chiêm ng8Png s; kG vN, hoang s1, bí 6n c/a nh,ng 
dãy núi bao quanh. 
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Khách s$n Vinpearl Resort & Spa n(i ti0ng không ch< b=i vJ &mp c/a thiên nhiên, s; sang tr>ng 

hài hòa c/a h  th*ng phòng ngh<, các nhà hàng mà còn b=i nh,ng d�ch v7 và ti n ích &4c bi t 

dành cho khách ngh< d8Png. Ngoài nh,ng giây phút ngh< ng1i yên bình và hòa mình vào thiên 

nhiên tNnh l4ng c/a bi�n và núi, khách du l�ch còn &89c tham gia hàng lo$t các ch81ng trình 

ch:m sóc s5c khDe, th� d7c th� thao b( ích, khám phá thiên nhiên nh8 Spa, ch81ng trình th� d7c 

bu(i sáng, th� d7c th� hình, th� thao d8�i n8�c, bóng chuy!n bãi bi�n, &ua xe &$p, qu.n v9t, 

golf, nh)y dù, l4n bi�n khám phá &$i d81ng... 
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VietSpa, m;t n�i lý t�9ng �/ xóa �i c:ng thGng và mang l,i c�m giác th� thái 
v6i nh@ng li�u pháp nh� mát xa toàn thân, mát xa mCt, làm tóc hay th� giãn 
trong b�n t?m Jacuzzi, t?m h�i, Sauna cùng v6i nhi�u bài t�p t�ng h7p sH �em 
l,i cho quý khách nét t��i trI và s.c s1ng m6i. 
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Các ho,t �;ng th/ thao nh� bóng chuy�n bãi bi/n, �ua xe �,p, qu�n v7t, sân golf mini, 
các bài t�p th/ hình và các ho,t �;ng th/ thao d�6i n�6c nh� mô tô n�6c, l�6t sóng, l�6t 
ván,... luôn ph8c v8 quý khách 

NhHm ph7c v7 khách ngh< d8Png, Khách s$n Vinpearl Resort & Spa có h  th*ng quán bar, nhà 
hàng sang tr>ng v�i th;c &1n phong phú và phong cách ph7c v7 chuyên nghi p làm hài lòng 
nh,ng v� khách khó tính nh2t. Hi n t$i Khách s$n Vinpearl Resort & Spa s= h,u các nhà hàng 
sang tr>ng t$i hai tòa nhà khách s$n nh8:  

� Nhà hàng Lotus: �89c b* trí nHm g.n khu v;c ti!n s)nh trong tòa nhà Executive, có 
nhà b0p &89c thi0t k0 theo ki�u không gian m=, t$o khung c)nh h0t s5c &%c &áo và thú 
v�. Ngoài các món :n t; ch>n v�i th;c &1n phong phú, khách có th� t3n m+t xem và 
th8=ng th5c các món :n do &.u b0p ch0 bi0n t$i chQ nh8 bánh pizza, các món cá th�t 
n8�ng, sushi & sashimi, th�t n8�ng xiên que, các món mì và súp theo ki�u châu Á, A 
&ây quý khách sI &89c ph7c v7 các b,a :n sáng, :n tr8a, và :n t*i. 

� Nhà hàng Orchid: NHm trong tòa nhà Deluxe, &89c thi0t k0 theo phong cách hi n &$i 
nh8ng r2t 2m cúng. Nhà hàng ph7c v7 các món :n t; ch>n các b,a :n sáng, :n tr8a và :n 
t*i v�i th;c &1n &a d$ng mang phong cách Á-Âu. 

� Nhà hàng Asiana: NHm riêng bi t trên m%t vách &á cao v�i thác B$c ch)y xi0t, nhà 
hàng có khung c)nh nhìn ra bi�n t$o cho quý khách m%t c)m giác c; kG lãng m$n khi 
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th8=ng th5c b,a t*i v�i các món :n mang phong Á �ông &89c ch0 bi0n t- h)i s)n t81i 
s*ng.  

 

� Nhà hàng Beachcomber: NHm ngay c$nh h' b1i và có khung c)nh nhìn ra bi�n xanh, 
Beachcomber th;c s; là n1i lý t8=ng &� quý khách th8=ng th5c nh,ng b,a ti c ngoài 
tr?i. Quý khách có th� th8=ng th5c các lo$i &' u*ng, cocktail su*t ngày và &êm cùng 
sóng bi�n rì rào. 

  

� Seaview Lounge Bar: Có khung c)nh nhìn ra h' b1i và bãi bi�n t- tòa nhà Executive, 

Seaview Lounge là n1i quý khách nhâm nhi &' u*ng, th8=ng th5c ch81ng trình nh$c 

s*ng hàng &êm và t3n h8=ng nh,ng phút giây th8 giãn tho)i mái.  
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�i�m quan tr>ng là toàn b% quy trình qu)n lý h  th*ng nhà hàng, bar c/a khách s$n &89c th;c 

hi n theo tiêu chu6n ISO22000 - tiêu chu6n kh+t khe nh2t v! An toàn v  sinh th;c ph6m.    

Ho$t &%ng kinh doanh khách s$n &89c &ánh d2u bHng s; ki n khánh thành và &8a vào khai thác 

tòa nhà Executive c/a Khách s$n Vinpearl Resort & Spa ngày 18/12/2003. Tòa nhà v�i thi0t k0 

hi n &$i g.n 250 phòng &89c trang b� n%i th2t theo tiêu chu6n 5 sao, &89c &ánh giá là khách s$n 

có quy mô l�n và hi n &$i nh2t Vi t Nam lúc b2y gi?. Sau h1n 3 n:m ho$t &%ng, do l89ng 

khách t�i ngh< t$i Khách s$n Vinpearl Resort & Spa ngày càng cao, Ban Lãnh &$o công ty quy0t 

&�nh &8a tòa nhà th5 2 v�i tên g>i Deluxe vào ho$t &%ng t- gi,a tháng 8/2007, &'ng th?i nâng 

c2p tòa nhà Executive &� &áp 5ng nhu c.u d�ch v7 cao c2p c/a khách hàng.    

B�ng 1: S1 l�7t khách l�u trú t,i khách s,n Vinpearl Resort & Spa 

 

Ch� tiêu 

 

 N:m 2007  N:m 2008 N:m 2009 

 S1 

khách  
 %  

 S1 

khách  
 %  

 S1 

khách  
 %  

S1 l�7t khách Qu1c t� 21.371  40,88% 27.336 40,11% 20.635 28,60% 

 + Khách Châu Á  4.877  9,33% 6.499 23,77% 5.400 26,17% 

 + Khách Châu MF 5.253  10,05% 5.328 19,49% 4.227 20,48% 

 + Khách Châu �$i D81ng 3.282  6,28% 3.746 13,70% 2.260 10,95% 

 + Khách Châu Âu 7.912  15,13% 11.661 42,66% 8.656 41,95% 

 + Khách Châu Phi 47  0,09% 102 0,37% 92 0,45% 

S1 l�7t khách trong n�6c 30.909  59,12% 40.822 59,89% 51.512 71,40% 

T�ng c;ng 52.280  100% 68.158 100% 72.147 100% 

 

B�ng 2: S1 ngày khách l�u trú t,i khách s,n Vinpearl Resort & Spa 

Ch� tiêu  

 N:m 2007   N:m 2008  2009  

S1 ngày 

khách  

 TB 

tr+ng 

 S1 

ngày 

khách  

TB 

tr+ng 

 S1 

ngày 

khách  

TB tr+ng 

S* ngày khách Qu*c t0 75.899 54,73% 125.673 58,97% 91.073 46,38% 

S* ngày khách trong n8�c 62.779 45,27% 87.438 41,03% 105.276 53,62% 

T�ng c;ng 138.678 100% 213.111 100% 196.349 100% 
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Khách hàng c/a Vinpearl Resort & Spa khá &a d$ng, bao g'm ngu'n khách n%i &�a và khách 
qu*c t0, trong &ó, khách qu*c t0 chi0m bình quân 53,4% t(ng s* ngày/khách và ph.n l�n &0n t- 
các qu*c gia phát tri�n c/a châu Á (Nh3t B)n, Hàn Qu*c), châu Âu và châu MF, v�i th?i gian 
l8u trú trung bình là h1n 4 ngày. �ây là ngu'n khách có kh) n:ng chi tr) cao và (n &�nh, &89c 
cung c2p thông qua các công ty l, hành và các &$i lý du l�ch qu*c t0. Ngu'n khách n%i &�a c/a 
khách s$n ch/ y0u là &*i t89ng khách có thu nh3p cao, các th81ng gia ho4c khách tham d; các 
ch81ng trình du l�ch MICE (các h%i th)o, h%i ngh� khách hàng...) c/a nh,ng doanh nghi p l�n 
v�i th?i gian l8u trú trung bình là 2 ngày. Trong xu h8�ng phát tri�n chung c/a Vi t Nam, 
ngu'n khách trong n8�c &0n ngh< t$i khách s$n &ang t:ng nhanh, &4c bi t là nh,ng d�p cu*i 
tu.n, lO t0t ho4c mùa hè. L89ng khách n%i &�a l8u trú t$i Khách s$n Vinpearl Resort & Spa trong 
n:m 2009 t:ng &áng k�, c7 th� là t:ng trên 26% so v�i n:m 2008. 

V�i h  th*ng c1 s= h$ t.ng hi n &$i b3c nh2t trong khu v;c, các chi0n d�ch qu)ng bá r%ng rãi 
thông qua nhi!u kênh truy!n thông khác nhau và các s; ki n v:n hóa, ngh  thu3t quan tr>ng t.m 
cP qu*c gia và qu*c t0 &89c t( ch5c t$i Vinpearl Land v-a qua và s+p t�i, Vinpearl Resort & 
Spa có s5c thu hút m$nh các du khách trong và ngoài n8�c mong mu*n có n1i ngh< d8Png, vui 
ch1i gi)i trí có s)n ph6m phong phú &áp 5ng m>i nhu c.u và d�ch v7 chu &áo.  

V�i v� trí &+c &�a cEng nh8 chi0n l89c &.u t8 dài h1i và t.m nhìn xa c/a H�QT Công ty, khách 
s$n Vinpearl Resort & Spa &ã tr= thành &i�m du l�ch và ngh< d8Png có l9i th0 l�n so v�i các khu 
ngh< mát, ngh< d8Png khác trong c) n8�c cEng nh8 trong khu v;c. Ch8a có khu du l�ch, ngh< 
d8Png nào = Vi t Nam có qui mô, t.m cP và &.y &/ các d�ch v7 nh8 t$i khách s$n Vinpearl 
Resort & Spa. Chính nh,ng 8u th0 &ó &ã cho phép Vinpearl Resort & Spa ti0p t7c xác &�nh &*i 
t89ng khách hàng c/a mình là &*i t89ng khách có thu nh3p cao, các th81ng gia ho4c các h%i 
th)o, h%i ngh� khách hàng c/a nh,ng doanh nghi p l�n. 

Trong n:m 2009, doanh thu t- kinh doanh khách s$n chi0m 58% trong t(ng doanh thu bán hàng 
và cung c2p d�ch v7 toàn Công ty. 

Bên c$nh ho$t &%ng cho thuê phòng khách s$n, doanh thu t- d�ch v7 :n u*ng t$i khách s$n cEng 
chi0m tL tr>ng khá cao, trung bình t- n:m 2006 &0n 2009 chi0m kho)ng 28% t(ng doanh thu 
c/a khách s$n.  

 Ho,t �;ng kinh doanh t,i Khu vui ch�i gi�i trí Vinpearl:  

S= h,u h  th*ng khách s$n, phòng ngh< tuy t &mp và hi n &$i nh2t trong c) n8�c, nh8ng &i�m 
nh2n thành công h1n c) là h  th*ng khu vui ch1i gi)i trí phong phú hi n &$i &89c Ban lãnh &$o 
Công ty &.u t8 v�i nhi!u tâm huy0t. Hình thành và ho$t &%ng sau khách s$n Vinpearl Resort & 
Spa nh8ng cùng nHm trong t( h9p du l�ch ngh< d8Png và gi)i trí Vinpearl Land, 8u th0 trong 
ho$t &%ng c/a Khu vui ch1i gi)i trí Vinpearl là &89c khai thác và cung c2p d�ch v7 cho c) &*i 
t89ng khách l8u trú t$i khách s$n cEng nh8 khách t�i tham quan. 
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Khu vui ch1i gi)i trí Vinpearl là m%t ph.n c/a d; án Công viên v:n hóa và du l�ch sinh thái 
Vinpearl Land, &89c xây d;ng trên di n tích 20 ha v�i r2t nhi!u công trình hi n &$i, &áp 5ng 
nhu c.u vui ch1i gi)i trí c/a các &*i t89ng tham gia. Khu vui ch1i gi)i trí Vinpearl &89c chia 
thành các c7m vui ch1i chính bao g'm: khu trò ch1i trong nhà và ngoài tr?i, khu ph* mua s+m, 
khu sân kh2u nh$c n8�c và bi�u diOn ngoài tr?i, công viên n8�c Vinpearl, trung tâm h%i ngh� và 
bi�u diOn &a n:ng, làng 6m th;c, Th/y cung Vinpearl và Cáp treoVinpearl.   

� Ph1 mua s?m: ph7c v7 nhu c.u mua s+m và th8=ng th5c ngh  thu3t c/a khách tham 
quan du l�ch trên &)o, Công ty &ã xây d;ng khu ph* mua s+m v�i t(ng di n tích t�i h1n 
6.000m2  v�i h1n 100 gian hàng có di n tích linh ho$t t- 24-160m2. S)n ph6m ch/ y0u 
&89c bày bán trong ph* mua s+m là các m4t hàng th?i trang, mF ph6m cao c2p, n(i ti0ng 
= Vi t Nam và trên th0 gi�i, các v3t l8u ni m, trang trí và &4c tr8ng truy!n th*ng t- kh+p 
các làng ngh! Vi t Nam. 
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� Khu Sân kh0u nh,c n�6c và bi/u di*n ngoài tr�i: Sân kh2u ngoài tr?i có th� chuy�n 
&%ng c;c kG 2n t89ng v�i khán &ài trên 5.000 chQ ng'i là n1i hàng &êm t( ch5c các 
ch81ng trình nh$c n8�c &4c s+c. �ây cEng là n1i ch5ng ki0n s; &:ng quang c/a Hoa 
H3u Vi t Nam 2006 cEng nh8 hàng lo$t các ch81ng trình, s; ki n l�n mang t.m qu*c 
gia và qu*c t0 khác nh8: ch81ng trình Duyên dáng Vi t Nam l.n th5 16, Hoa h3u Th0 
gi�i ng8?i Vi t l.n th5 1, Ph.n thi &4c bi t c/a cu%c thi Hoa h3u Trái �2t 2007, Hoa h3u 
Hoàn vE Vi t Nam, m%t ph.n cu%c thi Hoa h3u Hoàn vE Th0 gi�i n:m 2008 và trong 
th?i gian s+p t�i &ây sI là Cu%c thi Hoa H3u Th0 gi�i Ng8?i Vi t l.n th5 2. 

 

 

 

 

 

 

 

� Khu trò ch�i ngoài tr�i: �89c xây d;ng trên di n tích h1n 10.000m2 v�i h  th*ng các 
trò ch1i &a d$ng, phong phú, 5ng d7ng các công ngh  tiên ti0n nh2t và &89c s+p x0p r2t 
khoa h>c. 
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� Khu trò ch�i trong nhà: NHm trong lòng khu núi gi) cao &0n 24m, khu trò ch1i trong 
nhà có r2t nhi!u trò ch1i &a d$ng phong phú phù h9p v�i nhi!u &*i t89ng khách hàng 
khác nhau. �4c bi t các trò ch1i trong nhà &!u &89c 5ng d7ng công ngh  cao nh8 các trò 

  

u quay c�m giác m,nh 

N1i khách hàng có th� tr)i nghi m c)m giác 
&89c quay tròn trong không gian 3 chi!u: 
M$o hi�m nh8ng vô cùng h8ng ph2n 

u quay con voi 

Nh,ng chú voi ng% nghNnh sI cùng các bé trên 
các chuy0n du ngo$n trên không &.y lý thú và 
&4c bi t là các bé có th� t; &i!u ch<nh &� bay 
lên cao hay h$ xu*ng th2p, 

  

u quay dây v:ng 

A &% cao 3m, b$n sI &89c xoay tròn và thay 
&(i &% cao trong su*t vòng quay,  

Tàu l�7n  

Con tàu l89n trên &8?ng ray luôn &%t ng%t 
thay &(i t*c &% và h8�ng &i mang &0n cho b$n 
nh,ng kho)ng kh+c ly kG và 2n t89ng 
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ch1i )o 3D, 03 phòng chi0u phim 4D, ... mang &0n cho quý khách nh,ng d�ch v7 gi)i trí 
m�i l$ và &4c s+c. 

   

Thiên ���ng trI em 

Là m%t khu vui ch1i liên hoàn 
r2t thú v� bao g'm các *ng 
tr89t, nhà bóng, c.u tr89t... 

V��n c� tích 

Là n1i vui ch1i và ngh< ng1i 
cho các bé tràn ng3p hình )nh 
các nhân v3t c( tích.  

Trò ch�i �o 

B8�c chân vào th0 gi�i trò 
ch1i )o &� th8=ng th5c c)m 
giác th;c s; s*ng &%ng c/a 
m%t v3n &%ng viên l8�t sóng 
hay chàng k� sF &ang c8Pi 
ng;a... 

   

Siêu th� Game 

Bao g'm r2t nhi!u trò ch1i &i n t� &a d$ng, m�i l$ h2p dKn: �ua ng;a, &3p búa, &ua ôtô, &ua 
môtô, b+n súng, nh)y audition... 

� Công viên n�6c Vinpearl: Công viên n8�c Vinpearl v�i t(ng di n tích 60.000 m2  có h  
th*ng núi nhân t$o 30.000 m2 và Hang Rùng R9n cùng v�i hàng ch7c trò ch1i n8�c &%c 
&áo &89c bao b>c b=i bãi bi�n dài hàng tr:m mét sI mang &0n cho b$n c)m giác s)ng 
khoái. 
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Công viên n8�c Vinpearl &89c chia thành các khu v;c nh8 khu trò ch1i m$o hi�m, khu trò ch1i 
gia &ình và khu trò ch1i n8�c dành cho trJ em. Du khách v-a có th� th8 giãn  cùng v�i bi�n trên 
bãi bi�n cát tr+ng dài, v-a có th� tham gia các ho$t &%ng vui ch1i sôi &%ng t$i Công viên n8�c. 

Khu trò ch1i m$o hi�m &89c thi0t k0 hi n &$i v�i nhi!u trò ch1i th� thách lòng can &)m c/a 
ng8?i ch1i. Nh,ng dòng máu anh hùng cùng v�i lòng &am mê khám phá sI không b� th2t v>ng 
khi &89c R1i t; do t- &% cao 21m, th� s5c ch0 ng; C1n sóng th.n, khám phá nh,ng LQ &en vE 
tr7 và tham d; vào cu%c &ua Công th5c 1 v�i t*c &% chóng m4t. 

  

Khu trò ch1i gia &ình và trJ em là không gian dành riêng cho &$i gia &ình &� cùng nhau th8=ng 
th5c B,a ti c n8�c v�i r2t nhi!u trò ch1i phù h9p v�i các thành viên trong gia &ình: m$o hi�m 
dành cho ng8?i l�n, an toàn khoa h>c dành cho các bé con. Dòng sông l8?i có chi!u dài &0n 
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900m th;c s; là c5u cánh cho nh,ng ai l8?i bi0ng, dòng sông ch)y qua Hang Rùng R9n nHm 
trong lòng núi nhân t$o sI là c1 h%i &� b$n th� thách lòng can &)m c/a mình. 

  

  

T$i Công viên n8�c Vinpearl còn có Nhà hàng V�nh Xanh v�i m%t khuôn viên &mp cùng nh,ng 
món Fast - food &ã tr= thành th81ng hi u nh8 Fresh Fresh & Crunchy; Light & In-between; The 
Asian Touch; More substantials...nh,ng &' u*ng &ã tr= thành thân quen: sinh t*, n8�c ép trái 
cây, n8�c u*ng có ga…  
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� Trung tâm h;i ngh� và bi/u di*n �a n:ng: V�i m7c tiêu ph7c v7 nhu c.u h%i h>p cao 
c2p trong c) n8�c và t( ch5c các ch81ng trình bi�u diOn ngh  thu3t l�n, trung tâm h%i 
ngh� và bi�u diOn &a n:ng v�i quy mô g.n 1.500 chQ ng'i v�i các trang thi0t b� hi n &$i, 
âm thanh, ánh sáng t*i tân nh2t, &89c &4t t$i v� trí eo núi h8�ng ra bi�n, phía tr8�c là 
m%t qu)ng tr8?ng r%ng có h  th*ng &èn laser công su2t l�n. �ây là n1i diOn ra các s; 
ki n l�n trong th?i gian v-a qua nh8 vòng chung k0t Sao mai 2007, �êm thi và trao gi)i 
ph.n thi &4c bi t cu%c thi hoa h3u trái &2t 2007, Hoa h3u Hoàn vE Vi t Nam, m%t ph.n 
cu%c thi Hoa h3u Hoàn vE Th0 gi�i n:m 2008. 

  

� Làng Dm thJc: Làng 6m th;c nHm tr)i dài bên b? bi�n v�i h  th*ng nhà hàng mang các 
phong cách &4c tr8ng: Nhà hàng Vinpearl Sea Food chuyên ph7c v7 các món :n h)i s)n 
t81i s*ng và nhà hàng Vietnamese Food ph7c v7 món :n truy!n th*ng Vi t Nam. Làng 
6m th;c do các &.u b0p chuyên nghi p ch0 bi0n ch+c ch+n sI làm Quý khách th;c s; 
ng$c nhiên và hài lòng.  

Làng 6m th;c sI mang &0n nh,ng b,a :n &.m 2m cho quí khách cùng v�i gia &ình. Toàn b% h  

th*ng nhà hàng này &89c tr)i theo b? bi�n, t$o cho th;c khách m%t không khí yên bình, trong 
lành và r2t lãng m$n. 
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Nhà hàng Vietnamese Food Nhà hàng Vinpearl Sea Food 

� ThuB cung Vinpearl: v�i các h' cá nuôi và tr8ng bày sinh v3t bi�n quý hi0m &� du 
khách th8=ng ngo$n, ph.n n(i phía trên c/a Th/y cung là m%t b)o tàng h)i d81ng h>c 
thu nhD, khu câu l$c b% sinh v3t bi�n; phía d8�i là &8?ng h.m Th/y cung dài h1n 90m 
mang l$i cho quý khách c)m giác &89c d$o ch1i và khám phá th/y cung. 

 Kinh doanh v�n chuy/n khách du l�ch 

� Xe ô tô 

Khách du l�ch &0n v�i Vinpearl Land &89c ti0p &ón t$i sân bay Cam Ranh m%t cách t3n tình và 
chu &áo v�i các chuy0n xe Mercedes du l�ch sang tr>ng mang th81ng hi u Vinpearl Land. �� 
&)m b)o du khách có c)m giác th;c s; tho) mái sau nh,ng chuy0n bay dài, Công ty &ã trang b� 
1 xe Limousine, 2 xe Mercedes sang tr>ng lo$i 4 chQ, 02 chi0c xe du l�ch lo$i 30 chQ ng'i, 06 
chi0c xe lo$i 16 chQ ng'i hi u Ford Transit và Mercedes &ón khách t- sân bay v! Nhà &ón ti0p 
c)ng Phú Quý. T$i &ây du khách sI &89c t; do l;a ch>n ph81ng ti n giao thông sang &)o phù 
h9p v�i s= thích c/a mình (cáp treo, tàu cao t*c, phà và canô). 

� Tuy�n cáp treo: 

�i�m n(i b3t t$i Vinpearl Land là tuy0n cáp treo v89t bi�n dài nh2t Th0 gi�i, &89c khánh thành 
vào ngày 10/03/2007, v�i chi!u dài 3,320m, n*i t- &2t li!n ra &)o Hòn Tre. T(ng s* v*n &.u t8 
c/a công trình này là 200 tL, v�i 48 cabin lo$i 8 chQ ng'i, công su2t chuyên ch= h1n 1.000 l89t 
khách/gi?. T- &% cao lý t8=ng c/a cáp treo, khách du l�ch sI c)m nh3n c)m giác lâng lâng nh8 
&ang bay trên b.u tr?i, th2y &89c toàn c)nh thành ph* bi�n Nha Trang, và chiêm ng8Png V�nh 
Nha Trang - m%t trong nh,ng 29 V�nh n(i ti0ng và &mp nh2t th0 gi�i. Có th� nói tuy0n cáp treo 
&ã thu hút nhi!u khách du l�ch nh2t t$i thành ph* Nha Trang. 

�
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Trong n:m 2009 s* l89ng khách &0n Vipearl Land &$t g.n 700.000 khách. Doanh thu t- ho$t 
&%ng vui ch1i gi)i trí t$i Khu vui ch1i gi)i trí Vinpearl trong n:m 2009 chi0m 42% doanh thu 
bán hàng và cung c2p d�ch v7 toàn Công ty. 

Khu du l�ch và gi)i trí Vinpearl cùng h$ng m7c cáp treo &ã tr= thành m%t &i�m &0n, m%t ph.n 
trong tour du l�ch Nha Trang c/a các công ty du l�ch trong và ngoài n8�c. 

� Tàu cao t1c, phà và canô:  

Bên c$nh h  th*ng cáp treo n(i ti0ng, Khách du l�ch còn có th� l;a ch>n tàu cao t*c, phà ho4c 
canô &� &i t- &2t li!n sang Vinpearl Land. Hi n nay Vinpearl Land &ã trang b� 04 tàu cao t*c, có 
mã l;c 315 CV, 1 tàu cao t*c có mã l;c 430 CV và 10 chi0c cano lo$i 16 chQ ph7c v7 &8a 
khách sang &)o m%t cách nhanh nh2t. Ch< m2t 07 phút t- b0n tàu Phú Quý, du khách &ã có m4t 
trên &)o Hòn Tre. Ngoài ra, du khách nào mu*n  th)nh th1i d$o ch1i trên bi�n có th� &i trên phà 
02 t.ng v�i 306 gh0 ng'i &i l$i gi,a &2t li!n sang &)o Hòn Tre. 

  

� Xe tuk tuk:  

Khách du l�ch sI v! khách s$n bHng xe tuk tuk trên con &8?ng quanh co v�i phong c)nh núi non 
h,u tình. Công ty &ã trang b� h1n 20 chi0c xe tuk tuk và m%t s* xe du l�ch &� &8a khách t- b0n 
tàu cao t*c &0n khách s$n. 

 

 

 

 

 Ho,t �;ng kinh doanh b0t �;ng s�n và ��u t� tài chính  

� Ho,t �;ng kinh doanh b0t �;ng s�n: 

Trong &�nh h8�ng phát tri�n trong th?i gian t�i, Công ty xác &�nh sI ti0p t7c &6y m$nh ho$t 
&%ng kinh doanh b2t &%ng s)n thông qua vi c m= r%ng &.u t8 b2t &%ng s)n không ch< t$i Nha 
Trang mà còn t$i các thành ph* ti!m n:ng nh8 Hà N%i, �à NMng, H%i An, Tp. H' Chí Minh và 
các thành ph* khác. 
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� Các dJ án t,i Nha Trang 

Công ty xác &�nh ti0p t7c &.u t8 hoàn thi n các d; án t$i Nha Trang, c7 th�:  

- Khách s�n thu�c D� án Công viên V�n hóa và Du l	ch sinh thái Vinpearl Land :  

Khách s$n &89c xây d;ng trên di n tích 08 ha t$i Bãi SDi trên &)o Hòn Tre. Khách s$n &89c 
b+t &.u tri�n khai t- tháng 03/2008 &0n nay &ã hoàn thành ph.n thô, hi n nay &ang &i vào 
giai &o$n hoàn thi n.  

D; ki0n trong n:m 2010 hoàn thành công trình và &8a vào ho$t &%ng. 

- D� án Khu bi
t th� và sân golf Vinpearl: 

D; án có quy mô xây d;ng là 275,20  ha t$i khu bi�n �.m Già, �)o Hòn Tre. T(ng v*n &.u 

t8 d; ki0n là 2.174 tL &'ng, trong &ó h$ng m7c chính là khu bi t th; cao c2p &� bán ho4c 
cho thuê và khu sân Golf 18 lQ &ang &89c tri�n khai.  

D; ki0n hoàn thành công trình sân golf vào cu*i n:m 2010. 

Khi hoàn t2t, D; án Khu bi t th; và sân golf Vinpearl cùng v�i các d; án c/a Công ty &ã 
&89c tri�n khai t$i Hòn Tre sI t$o nên m%t t( h9p ngh< d8Png, gi)i trí l�n và &%c &áo c/a 
Vi t Nam và khu v;c �ông Nam Á.

� Các dJ án khác mà Công ty tham gia ��u t� góp v1n và phát tri/n 

-  D� án Khu Du l	ch sinh thái Vinpearl H�i An:  

D; án &89c &.u t8 xây d;ng t$i kh*i Ph8�c H)i, ph8?ng C�a �$i, thành ph* H%i An, 
(kho)ng 30 km t- sân bay qu*c t0 �à NMng v! phía Nam). D; án này t>a l$c trên khu &2t = 

&i�m cu*i c/a Quy ho$ch &�nh h8�ng phát tri�n du l�ch và dân c8 ven bi�n �i n Bàn - H%i 
An, &ã &89c phê duy t theo Quy0t &�nh s* 2240/Q�-UB ngày 16/6/2003 c/a UBND t<nh 
Qu)ng Nam, v�i t(ng di n tích &2t là 70.277 m2 và v*n &.u t8 d; ki0n là 578,2 tL &'ng. 

M7c tiêu c/a d; án &.u t8 xây d;ng, kinh doanh khách s$n và &.u t8 xây d;ng bi t th; &� 

bán, cho thuê, k0t h9p kinh doanh d�ch v7 du l�ch, c7 th�: 

• �.u t8 xây d;ng và kinh doanh khu khách s$n g'm 147 phòng theo tiêu chu6n 5 
sao và h$ t.ng kF thu3t chung cho d; án trên di n tích 41.939 m2 &2t. 

• �.u t8 xây d;ng khu bi t th; g'm 26 c:n &� bán, cho thuê và k0t h9p v�i kinh 
doanh d�ch v7 du l�ch trên di n tích 28.338 m2 &2t.  

      D; ki0n hoàn thành d; án trong n:m 2011 

- D� án khu Khách s�n và Bi
t th� Vinpearl �à N�ng 

D; án này tên tr8�c &ây là Raffles Hotel and Residence &89c &.u t8 xây d;ng trên di n tích 
154.224 m2 t$i &8?ng S1n Trà - �i n Ng>c, ph8?ng Hòa H)i, qu3n NgE Hành S1n, �à 
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NMng. D; án này do Công ty CP Vinpearl �à NMng làm ch/ &.u t8, trong &ó Công ty CP Du 
l�ch Vinpearlland &ã tham gia góp 40% v*n �i!u l  &� th;c hi n d; án. 

M7c tiêu &.u t8 c/a d; án là xây d;ng bi t th; &� bán, cho thuê và k0t h9p v�i kinh doanh 

d�ch v7 du l�ch v�i t(ng v*n &.u t8 d; ki0n 1.600 tL &'ng, c7 th�:  

• �.u t8  xây d;ng khách s$n 5 sao 126 phòng trên di n tích:    64.756m2 

• �.u t8  xây d;ng bi t th; trên di n tích:    40.000m2  

• Còn l$i là &2t dành cho cây xanh, giao thông, sân, bãi xe và các công trình d�ch v7 
công c%ng 

D; ki0n hoàn thành d; án trong n:m 2011. 

- D� án Khu dân c và Công viên Ph�c Thi
n 

T$i thành ph* H' Chí Minh, Công ty C( ph.n Du l�ch Vinpearlland  tham gia góp v*n thành 
l3p Công ty C( ph.n phát tri�n Thành ph* Xanh. V*n &i!u l  &:ng ký c/a Công ty là 1.000 
tL &'ng, trong &ó Công ty C( ph.n Du l�ch Vinpearlland góp 50% v*n &i!u l , t81ng &81ng 

500 tL &'ng. 

Công ty C( ph.n phát tri�n Thành ph* Xanh là ch/ &.u t8 d; án xây d;ng Khu dân c8 – 
công viên Ph8�c Thi n t$i ph8?ng Long Th$nh MF và ph8?ng Long Bình, qu3n 9, TP.H' 

Chí Minh. Các n%i dung chính c/a d; án là: xây d;ng khu bi t th; sinh thái cao c2p g+n li!n 
v�i c)nh quan sông r$ch &4c tr8ng c/a khu v;c Nam b%, khu công viên, b nh vi n và các 
d�ch v7 khu =. 

Ngày 15/10/2008, UBND TP.H' Chí Minh ra Quy0t &�nh s* 4372/Q�-UBND v! vi c thu 

h'i &2t &� th;c hi n b'i th8?ng, gi)i phóng m4t bHng, chu6n b� &.u t8 xây d;ng Khu dân c8 
và Công viên Ph8�c Thi n. Theo &ó, Công ty C( ph.n Phát tri�n Thành ph* Xanh &89c 
UBND TP. H' Chí Minh t$m giao &2t &� th;c hi n d; án trên t(ng di n tích là 280 ha. 

Hi n Công ty C( ph.n Phát tri�n Thành ph* Xanh &ang ph*i h9p v�i UBND Qu3n 9 – TP. 

H' Chí Minh th;c hi n b'i th8?ng, hQ tr9 tái &�nh c8 &*i v�i ph.n di n tích &2t th;c hi n d; 
án. �'ng th?i, l3p và trình duy t quy ho$ch d; án &.u t8  &)m b)o ti0n &% th;c hi n d; án 
theo &úng theo quy &�nh. 

- D� án Vinpearl �à L�t 

D; án Khu du l�ch sinh thái và ngh< d8Png Vinpearl �à L$t d; ki0n sI  &89c &.u t8 t$i khu 
v;c H' Tuy!n Lâm, ph8?ng 9 thành ph* �à L$t, t<nh Lâm �'ng. 

Ch/ &.u t8 d; án là Công ty TNHH Du l�ch Sinh thái Nam Qua. Hi n t$i v*n �i!u l  c/a 

Công ty TNHH Du l�ch Sinh thái Nam Qua là 110 tL &'ng, trong &ó Công ty C( ph.n Du 
l�ch Vinpearlland n+m gi, 80% v*n &i!u l , t81ng &81ng 88 tL &'ng. 
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Công ty &ang l3p ph81ng án &.u t8 d; án trên khu &2t 250 ha v�i các h$ng m7c công trình chính 
g'm:  

• Khách s$n d$ng bungalow v�i t(ng s* 120 phòng 

• Bi t th; cao c2p (t- 2 &0n 3 t.ng) 

• Các khu du l�ch dã ngo$i, th� thao và sinh thái 

• Các công trình cung c2p các d�ch v7 khác 

Hi n nay d; án &ang = giai &o$n xin thDa thu3n m= r%ng quy mô &.u t8.�

� Ho,t �;ng ��u t� tài chính: 

Không &89c xác &�nh là ho$t &%ng kinh doanh chính, tuy nhiên ho$t &%ng &.u t8 tài chính vKn 
&89c Công ty quan tâm v�i m7c tiêu khai thác t*i &a l9i th0 v! v*n cEng nh8 các y0u t* thu3n 
l9i sMn có c/a mình. L9i nhu3n t- ho$t &%ng &.u t8 tài chính (bao g'm lãi t- chuy�n nh89ng c( 

ph.n, lãi cho vay và lãi trong Công ty liên doanh, liên k0t) n:m 2008 và n:m 2009 l.n l89t là 
91.280.753.808 &'ng và 56.438.719.996 &'ng. 

B�ng 3: C� c0u doanh thu và thu nh�p khác c�a n:m 2007, 2008 và 2009 

��n v	 tính: tri
u ��ng 

Ch� tiêu N:m 2008  TB tr+ng N:m 2009  TB tr+ng So sánh 
2009/2008 

(%) 

Ho$t &%ng kinh doanh khách 
s$n và d�ch v7 vui ch1i gi)i trí 

462.021 73,70 485.478 62,69 5,08 

- D	ch v� phòng ng� 170.410 27,18 177.710 22,95 4,28 

- D	ch v� n u�ng 110.217 17,58 101.235 13,07 (8,15) 

- D	ch v� khác 181.394 28,93 206.534 26,67 13,86 

Kinh doanh b2t &%ng s)n -  -  - 

Ho$t &%ng tài chính 152.744 24,36 260.680 33,66 70,66 

Ho$t &%ng khác 12.159 1,94 28.271 3,65 132,51 

T�ng c;ng 626.924 100,00 774.429 100,00 23,53 

Ngu�n: BCTC h�p nh�t ki�m toán Vinpearlland nm  2008, 2009, BCTC riêng Quý I/2010 

6.2 Nguyên v�t li�u  

CEng nh8 các doanh nghi p ho$t &%ng kinh doanh khách s$n, nhà hàng khác, ngu'n nguyên v3t 
li u ph7c v7 ho$t &%ng kinh doanh c/a Công ty là th;c ph6m, nhiên li u và các lo$i v3t t8 phòng 
ngh<. Các ngu'n nguyên v3t li u này ch/ y0u là ngu'n cung c2p trong n8�c và t$i &�a ph81ng, 

Hi n nay công ty &ã l;a ch>n m%t s* nhà cung c2p l�n có uy tín t$i thành ph* H' Chí Minh và 
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&�a ph81ng nên giá c) nguyên v3t li u (n &�nh và ch2t l89ng &)m b)o. Chi phí nguyên v3t li u 
tr;c ti0p chi0m kho)ng 12 – 20% giá v*n hàng bán và chi0m 8 -13% doanh thu các d�ch v7 c/a 
Khách s$n và Khu vui ch1i gi)i trí. Do chi phí nguyên v3t li u chi0m tL tr>ng th2p trong giá v*n 

hàng bán nên )nh h8=ng c/a bi0n &%ng giá c) nguyên v3t li u không )nh h8=ng &áng k� &0n l9i 
nhu3n c/a Công ty. 

6.3 Chi phí s�n xu0t  

Chi phí c/a doanh nghi p bao g'm chi phí v! giá v*n hàng bán, chi phí qu)n lý và chi phí bán 
hàng. Tình hình chi  phí c/a Công ty trong các n:m 2007, 2008 và 2009 nh8 sau: 

B�ng 4: Chi phí s�n xu0t Công ty n:m  2008, 2009 

Kho�n m8c 

N:m 2008 N:m 2009 Quý I/2010 

Giá tr� 
(%) 

Doanh thu 
Giá tr� 

(%) 
Doanh thu 

Giá tr� 
(%)  

Doanh thu 

Giá v*n hàng bán 322.120 68,44 293.313 60,42 77.174 53,70 

Chi phí bán hàng 42.505 9,03 27.651 5,70 6.970 4,85 

Chi phí qu)n lý 36.471 7,75 39.758 8,19 9.730 6,77 

T�ng c;ng 401.096 85,22 360.722 74,30 93.874 65,32 

Ngu�n: BCTC h�p nh�t ki�m toán Vinpearlland nm  2008, 2009, BCTC riêng Quý I/2010�

 Chi phí giá v1n hàng bán  

Chi phí giá v*n hàng bán c/a Công ty bao g'm: Giá v*n c/a các h$ng m7c kinh doanh c/a b2t 
&%ng s)n &.u t8, ho$t &%ng xây d;ng, và d�ch v7 khách s$n, du l�ch vui ch1i, gi)i trí và d�ch v7 
khác. Chi ti0t diOn bi0n chi phí giá v*n hàng bán qua các n:m 2007, 2008 và 2009 nh8 sau: 

B�ng 5: Chi phí giá v1n hàng bán n:m 2008, 2009 

Kho�n m8c 

N:m 2008 N:m 2009 Quý I/2010 

Giá tr� 
TB tr+ng 

(%)  
Giá tr� 

TB tr+ng 
(%)  

Giá tr� 
TB tr+ng 

(%)  

D�ch v7 khách s$n, 
du l�ch, vui ch1i gi)i 
trí và d�ch v7 khác 313.218 97,24 293.313 100,00 

          
77.174  100,00 

Ho$t &%ng kinh 
doanh b2t &%ng s)n - - - - 

                   
-  

                  
-  

Ho$t &%ng kinh 
doanh khác 8.902 2,76 - - 

                   
-  

     
-  

T�ng c;ng 322.120 100,00 293.313 100,00 77.174 100,00 

Ngu�n: BCTC h�p nh�t ki�m toán Vinpearlland nm  2008, 2009, BCTC riêng Quý I/2010 
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 Chi phí bán hàng 

Chi phí bán hàng c/a Công ty bao g'm: chi phí nhân viên, chi phí v3t li u, công c7 d7ng c7, chi 
phí kh2u hao tài s)n c* &�nh, chi phí d�ch v7 mua ngoài và các chi phí khác. Chi ti0t chi phí giá 
bán hàng trong n:m 2007, 2008 và 2009 nh8 sau: 

B�ng 6: Chi phí bán hàng n:m 2008, 2009 

Kho�n m8c 

N:m 2008 N:m 2009 Quý I/2010 

Giá tr� TB tr+ng 
(%)  Giá tr� TB tr+ng 

(%)  Giá tr� TB tr+ng 
(%)  

Chi phí nhân 
viên 8.362 19,67 6.405 23,16 

            
2.056             29,50  

Chi phí v3t li u, 
công c7 d7ng c7 1.846 4,34 1.024 3,70 

               
179               2,57  

Chi phí kh2u 
hao TSC� 102 0,24 514 1,86 

                 
90               1,29  

Chi phí d�ch v7 
mua ngoài 23.925 56,29 13.197 47,73 

            
3.499             50,20  

Chi phí khác 8.270 19,46 6.512 23,55        1.145          16,43  

T�ng c;ng 42.505 100,00 27.651 100,00        6.970      100,00  

Ngu�n: BCTC h�p nh�t ki�m toán Vinpearlland nm  2008, 2009, BCTC riêng Quý I/2010 

 Chi phí qu�n lý doanh nghi�p 

Chi phí qu)n lý doanh nghi p c/a Công ty bao g'm: chi phí nhân viên, chi phí v3t li u, công c7 
d7ng c7, chi phí kh2u hao tài s)n c* &�nh, chi phí d�ch v7 mua ngoài và các chi phí khác. Chi ti0t 
chi phí qu)n lý doanh nghi p trong n:m 2007, 2008 và 2009 nh8 sau: 

B�ng 7: Chi phí qu�n lý doanh nghi�p n:m 2007, 2008, 2009 

Kho�n m8c 

N:m 2008 N:m 2009 Quý I/2010 

Giá tr� TB tr+ng 
(%)  Giá tr� TB tr+ng 

(%)  Giá tr� TB tr+ng 
(%)  

Chi phí nhân viên 20.895 57,29 17.536 44,11 4.738 48,69 

Chi phí v3t li u, công 
c7 d7ng c7 3.179 8,72 1.791 4,51 427 4,39 

Chi phí kh2u hao 
TSC� 2.490 6,83 2.847 7,16 777 7,98 

Chi phí d�ch v7 mua 
ngoài 5.768 15,82 8.888 22,35 1.349 13,86 

Chi phí khác 4.139 11,35 8.696 21,87 2.440 25,07 

T�ng c;ng 36.471 100,00 39.758 100,00 9.730 100,00 

Ngu�n: BCTC h�p nh�t ki�m toán Vinpearlland nm  2008, 2009, BCTC riêng Quý I/2010 
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6.4 Tình hình nghiên c.u s�n phDm m6i  

Ban lãnh &$o Công ty luôn nQ l;c trong vi c nghiên c5u, phát tri�n các s)n ph6m m�i m%t cách 

khoa h>c &� &áp 5ng nhu c.u và th� hi0u v! vui ch1i, gi)i trí, ngh< d8Png c/a du khách trong 

n8�c và qu*c t0. 

�8a vào ho$t &%ng t- n:m 2003, &0n nay bên c$nh khách s$n ngh< d8Png cao c2p Vinpearl 

Resort & Spa, l.n l89t các s)n ph6m m�i &89c &.u t8 và xây d;ng qui mô &ã ra &?i trong Khu 

vui ch1i gi)i trí Vinpearl nh8 các h$ng m7c cáp treo Vinpearl (cáp treo v89t bi�n dài nh2t th0 

gi�i), Công viên n8�c Vinpearl, Th/y cung Vinpearl, khu ph* Mua s+m, Làng �m th;c, Khu trò 

ch1i trong nhà và ngoài tr?i, sân kh2u nh$c n8�c và bi�u diOn ngoài tr?i, Trung tâm h%i ngh� và 

bi�u diOn &a n:ng… V�i qui mô hi n t$i và không ng-ng phát tri�n, Vinpearl Land &ã tr= thành 

m%t qu.n th� du l�ch ph5c h9p l�n mà hi n nay khó có d; án nào = qui mô t81ng t; t$i Vi t 

Nam. 

V�i mong mu*n Vinpearl Land là &i�m &0n c/a t2t c) m>i khách hàng trong và ngoài n8�c, &%i 

ngE kinh doanh và Marketing c/a Công ty luôn &8a ra nh,ng gói d�ch v7 m�i, &áp 5ng m>i &*i 

t89ng khách hàng: nhóm ngh< d8Png, nhóm khách &oàn, nhóm gia &ình, nhóm ngh< tu.n tr:ng 

m3t, nhóm khám phá.... 

Ngoài ra, Công ty luôn chú tr>ng t:ng c8?ng các lo$i hình d�ch v7 và nâng cao ch2t l89ng ph7c 

v7 t$i Khu du l�ch nhHm thDa mãn m>i khách hàng khi &0n v�i Vinpearl Land. 

6.5 Trình �; công ngh�  

 Trình �; n:ng lJc qu�n lý �i�u hành ho,t �;ng kinh doanh khách s,n, các nhà 
hàng và khu vui ch�i gi�i trí 

Trong nh,ng n:m g.n &ây và trong nh,ng n:m t�i, quy mô c/a khu du l�ch Vinpearl Land &ã và 

sI ti0p t7c t:ng tr8=ng m$nh mI, &ây chính là thách th5c &*i v�i ho$t &%ng qu)n lý và &i!u hành 

khu du l�ch.  

�*i v�i ho$t &%ng kinh doanh d�ch v7 du l�ch, khách s$n và gi)i trí, Công ty &ã thu &89c nhi!u 

kinh nghi m nh? &ã có th?i gian cùng làm vi c v�i các T3p &oàn qu)n lý chuyên nghi p nh8 

Furama, Swiss-Bel Hotel, Accor. Sau g.n m%t vài n:m ph*i h9p qu)n lý, &i!u hành khu du l�ch 

v�i các t3p &oàn qu)n lý n8�c ngoài, n:ng l;c &i!u hành qu)n lý c/a cán b% công ty &ã ch/ 

&%ng và tr8=ng thành h1n.  

Công ty &ã t( ch5c thành công hàng lo$t các s; ki n v:n hóa, chính tr� mang t.m cP qu*c gia và 

qu*c t0 nh8 cu%c thi Hoa h3u Vi t Nam 2006, H%i ngh� c2p b% tr8=ng và th5 tr8=ng ngành tài 

chính - du l�ch, nHm trong khuôn kh( H%i ngh� APEC vào tháng 10/2006, cu%c thi Duyên dáng 

Vi t Nam 16, cu%c thi Ti0ng hát truy!n hình Sao Mai 2007, Vòng chung k0t cu%c thi Hoa h3u 

Th0 gi�i Ng8?i Vi t, ph.n thi &4c bi t c/a cu%c thi Miss Earth 2007...Nh,ng thành công trên &ã 
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ph.n nào ghi nh3n nh,ng nQ l;c tuy t v?i và n:ng l;c qu)n lý &i!u hành ho$t &%ng kinh doanh 

c/a Ban qu)n lý khu du l�ch.  

Trong ti0n trình nâng cao kh) n:ng ch/ &%ng, hoàn thi n và chuyên nghi p hóa công tác &.u t8, 

kinh doanh, qu)n lý, khai thác c/a Khu du l�ch – gi)i trí Vinpearl Land cu*i n:m 2007, Công ty 

C( ph.n Du l�ch và Th81ng m$i Vinpearl &ã th*ng nh2t v�i T3p &oàn Accor ch2m d5t h9p &'ng 

thuê th81ng hi u Sofitel cho khách s$n Sofitel Vinpearl Resort and Spa. Toàn b% công tác qu)n 

lý &i!u hành khách s$n 5 sao này &89c chính th5c chuy�n giao l$i cho Công ty. V�i &%i ngE cán 

b% ch2t l89ng cao và giàu kinh nghi m, sau nhi!u n:m tích lEy, Công ty &ã &8a ra h  th*ng quy 

&�nh, quy trình và h8�ng dKn chi ti0t t�i t-ng v� trí làm vi c cho khách s$n. �i�m m$nh c/a b% 

quy trình, h8�ng dKn này là &ã phát huy &89c nh,ng 8u &i�m và thành t;u qu)n lý c/a các t3p 

&oàn &oàn qu)n lý n8�c ngoài, &'ng th?i áp d7ng thành công vào &i!u ki n th;c t0 c/a Vi t 

Nam và c/a doanh nghi p. 

 N:ng lJc công ngh� 

V�i m7c tiêu xây d;ng Vinpearl Land tr= thành khu vui ch1i gi)i trí, ngh< d8Png, hàng &.u t$i 

Vi t Nam và mang t.m cP th0 gi�i, Ban lãnh &$o Công ty &ã &.u t8 xây d;ng c1 s= h$ t.ng v�i 

h  th*ng thi0t b� ph7 tr9 hi n &$i nh2t trong làng vui ch1i gi)i trí hi n nay nh8: 

� Các trò ch�i c�m giác m,nh: G'm hang &%ng nhân t$o, máng tr89t n8�c xuyên &)o, 
tàu l89n siêu t*c, &u quay dây v:ng, trò ch1i bay l89n trên không… H  th*ng sông l8?i 
trong công viên n8�c Vinpearl theo mô hình Disney Land v�i thuy!n gi) ch$y trên ray 
thay th0 cho &8?ng &i b% truy!n th*ng. Nh,ng trò ch1i c)m giác m$nh t$i &ây &89c coi 
là &%c &áo nh2t Vi t Nam do 5ng d7ng công ngh  hi n &$i c/a �5c, Argentina, Ý. 

� Các trò ch�i gi�i trí trong nhà: G'm xe &i n &7ng nh3p kh6u t- Ý, siêu th� &i n t� v�i 
các trò ch1i &i n t� 3D, c7m phòng chi0u phim 4D, thiên &8?ng giành cho các em nhD... 

� Sân kh0u nh,c n�6c và bi/u di*n ngoài tr�i: Có s5c ch5a trên 5000 chQ có mái che 
bHng k0t c2u dây v:ng và sân kh2u di &%ng, v�i các ch81ng trình nh$c n8�c &4c s+c 
&;oc trình diOn hàng &êm. 

� Trung tâm h;i ngh� và bi/u di*n �a n:ng: v�i qu)ng tr8?ng r%ng, ph7c v7 nhu c.u h%i 
h>p cao c2p trong c) n8�c, Trung tâm h%i ngh� v�i quy mô kho)ng 1500 chQ ng'i v�i 
các trang thi0t b� hi n &$i âm thanh, ánh sáng t*i tân nh2t, &89c &4t t$i v� trí eo núi 
h8�ng ra bi�n. 

� H� th1ng thI thông minh: NhHm t$o s; thu3n l9i cho khách du l�ch trong vi c thanh 
toán và s� d7ng d�ch v7, Công ty &ã nghiên c5u và &.u t8 h  th*ng thJ thông minh. �i!u 
này khRng &�nh v� trí dKn &.u c/a Vinpearl Land sMn sàng &.u t8 và s� d7ng các công 
ngh  ti0n ti0n nh2t &� ph7c v7 cho khách hàng. 
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6.6 Tình hình ki/m tra ch0t l�7ng s�n phDm, d�ch v8  

�*i v�i các doanh nghi p ho$t &%ng kinh doanh trong ngành khách s$n, du l�ch &)m b)o an toàn 

v  sinh th;c ph6m là yêu c.u hàng &.u. Vì v3y, Công ty &ã xây d;ng H  th*ng qu)n lý An toàn 

th;c ph6m theo tiêu chu6n ISO 22000:2005. Vi c &$t ch5ng ch< ISO 22000:2005 vào n:m 2008 

&ã nâng cao ch2t l89ng d�ch v7 c/a Công ty, cEng nh8 t$o thêm lòng tin &*i v�i khách hàng. T- 

&ó &0n nay, vi c &ánh giá giám sát vi c v3n hành H  th*ng qu)n lý An toàn th;c ph6m theo tiêu 

chu6n ISO 22000:2005 vKn &89c ti0n hành hàng n:m và &$t k0t qu) t*t. Các b% ph3n chuyên 

trách c/a Công ty &ã ph*i h9p v�i các c1 quan ch5c n:ng ki�m tra, giám sát cEng nh8 t8 v2n an 

toàn th;c ph6m cho các B% ph3n liên quan, góp ph.n thành công trong vi c v3n hành h  th*ng 

ISO 22000:2005. 

Bên c$nh vi c xây d;ng h  th*ng quy trình, quy &�nh cEng nh8 h8�ng dKn chi ti0t cho t-ng v� 

trí, Công ty cEng &ã duy trì vi c ki�m soát n%i b% &� &)m b)o m>i ho$t &%ng c/a t-ng nhân viên, 

c/a t-ng b% ph3n &áp 5ng &89c yêu c.u v! ch2t l89ng d�ch v7. Phòng �ào t$o & Ki�m soát ch2t 

l89ng c/a Công ty &ã xây d;ng các tiêu chu6n công vi c cho các B% ph3n &'ng th?i giám sát 

vi c th;c hi n các tiêu chu6n, cEng nh8 &8a ra các ý ki0n &ánh giá góp ý k�p th?i nhHm nâng 

cao ch2t l89ng d�ch v7 c/a Công ty.  

6.7 Ho,t �;ng Marketing  

V�i m7c tiêu &8a th81ng hi u Vinpearl Land tr= nên quen thu%c không ch< v�i khách du l�ch 

Vi t Nam nói chung mà v�i c) du khách qu*c t0 trên toàn th0 gi�i, Công ty C( ph.n Du l�ch 

Vinpearlland luôn chú tr>ng phát tri�n ho$t &%ng Marketing cho Công ty, c7 th�: 

� Thông qua vi c qu)ng bá th81ng hi u trên các ph81ng ti n thông tin &$i chúng nh8: 

truy!n hình, báo chí nhHm khRng &�nh th81ng hi u c/a Vinpearl Land. Có th� nói hình 

)nh c/a Vinpearl Land trong nh,ng n:m g.n &ây &ã tr= thành &i�m du l�ch thu hút v�i 

du khách trong và ngoài n8�c trên toàn th0 gi�i.  

� Thông qua m$ng l8�i bán hàng r%ng kh+p thông qua các &$i lý du l�ch trong n8�c và 

n8�c ngoài &� cung c2p thông tin v! s)n ph6m và d�ch v7, Công ty &ã th;c hi n ch0 &% 

chi0t kh2u linh ho$t, có tác d7ng khuy0n khích &$i lý t:ng doanh thu và &)m b)o ch2t 

l89ng d�ch v7 cung c2p cho khách hàng. Ngoài ra các v:n phòng &$i di n bán hàng t$i 

TPHCM cEng nh8 t$i m%t s* n8�c trên th0 gi�i giúp cho vi c qu)ng bá s)n ph6m và 

bán hàng tr;c ti0p.  

� Bên c$nh &ó các hình th5c khuy0n mãi phong phú và thích h9p vào t-ng th?i &i�m 

giúp cho vi c thu hút s; chú ý c/a &ông &)o khách hàng và khuy0n khích tiêu dùng.  

� Các s; ki n l�n mang t.m vóc qu*c gia và qu*c t0 liên t7c &89c t( ch5c t$i Khu 

Vinpearl Land cEng là các &i�m nh2n &� khRng &�nh t.m vóc c/a Vinpearl Land là 
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trung tâm v:n hóa- ngh  thu3t không nh,ng c/a Nha Trang-Khánh Hòa mà còn c/a 

Vi t Nam. 

V�i chi0n l89c phát tri�n s)n ph6m và ti0p th�, bán hàng hi u qu), trong n:m v-a qua, m4c dù 

ngành Du l�ch g4p r2t nhi!u khó kh:n do kh/ng ho)ng kinh t0 nh8ng l89ng khách &0n Khu 

Vinpearl Land vKn t:ng &áng k�. Th81ng hi u Vinpearl Land &89c nh+c &0n nh8 m%t &i�m du 

l�ch không th� thi0u c/a du khách khi &0n v�i Nha Trang. TL l  bán phòng khách s$n Vinpearl 

Resort and Spa &89c duy trì = m5c cao. Bên c$nh &ó quan h  &*i tác v�i các công ty th81ng m$i 

và các &$i lý du l�ch trong và ngoài n8�c không ng-ng phát tri�n. Các công ty l�n và t.m cP 

trong n8�c/n8�c ngoài liên t7c ch>n Vinpearl Land làm n1i t( ch5c s; ki n ho4c ngh< d8Png 

cho nhân viên và &*i tác. Các s; ki n l�n &ã &89c t( ch5c thành công  và s+p &89c t( ch5c nh8  

cu%c thi hoa h3u qu*c t0: Hoa h3u Th0 gi�i Ng8?i Vi t 2010, Hoa h3u Trái &2t 2010 m%t l.n 

n,a khRng &�nh t.m vóc và qui mô &Rng c2p qu*c gia và qu*c t0 c/a Khu Vinpearl Land. 

V�i k0 ho$ch bi0n Vinpearl Land thành qu.n th� du l�ch ngh< d8Png và gi)i trí hàng &.u không 

ch< c/a Nha Trang và Vi t Nam mà còn là c/a khu v;c và th0 gi�i, ngoài vi c không ng-ng &.u 

t8 và nâng c2p phát tri�n các s)n ph6m du l�ch t.m cP qu*c t0, Công ty còn có k0 ho$ch phát 

tri�n m$ng l8�i ti0p th� và bán hàng ra các n8�c thông qua vi c m= r%ng m$ng l8�i các &$i lý du 

l�ch t$i nhi!u n8�c trên th0 gi�i, phát tri�n các v:n phòng ti0p th� và bán hàng t$i các n8�c có th� 

tr8?ng ti!m n:ng. Vi c ti0p th� và qu)ng cáo cEng sI &89c ti0n hành theo các hình th5c m�i v�i 

t.m nhìn xa qua các kênh ti0p th� và truy!n thông qu*c t0. 

��nh h8�ng c7 th� c/a Công ty v! ho$t &%ng Marketing trong th?i gian t�i c7 th� nh8 sau: 

� Phát tri�n th� tr8?ng khách MICE n%i &�a và qu*c t0: Ngoài vi c gi, v,ng doanh s* 

c/a khách n%i &�a hi n nay, công ty cEng h8�ng m7c tiêu t�i các &*i t89ng khách n%i 

&�a &i h%i h>p & ngh< ng1i vì các Công ty th8?ng có chính sách th8=ng nhân viên/ &*i 

tác bHng các chuy0n du l�ch ng+n ngày trong các mùa th2p &i�m. 

� Phát tri�n th� tr8?ng qu*c t0 nh8 m= v:n phòng - liên k0t gi�i thi u s)n ph6m t$i các 

th� tr8?ng m7c tiêu, tham gia các h%i ch9 du l�ch qu*c t0, qu)ng cáo trên báo chí, 

truy!n hình, bi�n b)ng… c/a các th� tr8?ng m7c tiêu, qu)ng cáo online… 

� H9p tác v�i các hãng hàng không trong n8�c và qu*c t0: trong n:m t�i &ây, Công ty 

d; ki0n sI ti0p t7c m= r%ng h9p tác v�i các hãng hàng không, &4c bi t là các hãng 

hàng không giá rJ. Ngoài hãng Hàng không Vietnam Airlines ho$t &%ng trên toàn 

qu*c, tháng 09/2007 hãng Hàng không Pacific &ã m= tuy0n &8?ng bay giá rJ t- Tp H' 

Chí Minh &i Nha Trang, làm t:ng &áng k� l89ng khách du l�ch &0n Nha Trang. Vì v3y, 

chính sách h9p tác v�i các hãng hàng không là vô cùng quan tr>ng &� gi)m thi�u chi 

phí tour cho khách du l�ch. Vi c h9p tác v�i ch81ng trình Free and Easy c/a Vietnam 
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Airlines là m%t trong nh,ng ch81ng trình khuy0n mãi &89c &4t ra. 

� Chú tr>ng phát tri�n bán hàng tr;c tuy0n: vi c kinh doanh và bán hàng tr;c tuy0n qua 

m$ng &ang là m%t ph81ng th5c ti0p c3n  khách hàng m�i và h,u hi u trong th?i gian 

v-a qua, nên không th� coi th8?ng cách bán hàng tr;c tuy0n này vì &ây là 01 kênh 

kinh doanh quan tr>ng &� t:ng l89ng khách du l�ch trong và ngoài n8�c. 

� T( ch5c các &9t khuy0n mãi &�nh kG, tùy theo t-ng th?i &i�m trong n:m cEng là m%t 

trong nh,ng chính sách l�n c/a Công ty, góp ph.n thu hút khách du l�ch trong th?i 

gian v-a qua và s+p t�i. T- cu*i n:m 2009, Công ty &ã nghiên c5u và &8a vào áp d7ng 

nhi!u gói chính sách và s)n ph6m du l�ch mang tính &%t phá, &ó là s)n ph6m “giá 

phòng tr>n gói” áp d7ng cho Khách s$n Vinpearl Resort & Spa.. Theo &ó, ch< v�i giá 

phòng, du khách sI &89c miOn phí ti c buffet 3 b,a trong ngày và vui ch1i không gi�i 

h$n t$i Khu vui ch1i gi)i trí Vinpearl trong th?i gian l8u trú t$i Khách s$n Vinpearl 

Resort & Spa. �ây là l.n &.u tiên t$i Vi t Nam, m%t khu ngh< d8Png và gi)i trí cao c2p 

áp d7ng nh,ng 8u &ãi này thành m%t chính sách giá b!n v,ng, thay vì hình th5c 

khuy0n m$i theo th?i kG. V�i chính sách này, Công ty &ã &89c &ánh giá là th81ng hi u 

&%t phá trong lNnh v;c kinh doanh khách s$n cao c2p t$i Vi t Nam. 

Ngoài ra, Công ty sI quan tâm &0n vi c h9p tác v�i các công ty t( ch5c s; ki n trong n8�c 

nhHm gi�i thi u cho h> v! khách s$n v�i m7c &ích qu)ng cáo và nâng cao th81ng hi u c/a Công 

ty, ho4c   h9p tác v�i các b nh vi n qu*c t0 &� t( ch5c các tour du l�ch k0t h9p ch,a b nh, ngh< 

d8Png và ph7c h'i th� l;c c/a khách du l�ch khi tham quan và ngh< d8Png t$i khu du l�ch c/a 

Công ty… 

6.8 Nhãn hi�u th��ng m,i, �:ng ký phát minh sáng ch� và b�n quy�n  

� Công ty C( ph.n Du l�ch Vinpearlland &ã &:ng ký b)o h% nhãn hi u th81ng m$i là 

VINPEARL LAND v�i logo nh8 sau:  

 

 

 

� Phát minh, sáng ch0 &%c quy!n: ch8a có. 
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6.9 Các h7p ��ng l6n �ã thJc hi�n  

B�ng 8:  M;t s1 h7p ��ng l6n Công ty �ã và �ang thJc hi�n 

TT 
NGÀY KÝ 

H 
TÊN �I TÁC 

TH'I 
H�N 

DOANH THU  
D! KI
N 

 (USD /n:m ) 
1 01/10/2009 Focus Travel Hà n%i 1 n:m 1.037.000 

2 13/10/2009 Postum Travel 1 n:m 518.000 

3 09/11/2009 Saigontourist 1 n:m 517.000 

4 12/10/2009 Focus Asia 1 n:m 484.000 

5 28/10/2009 Huong Giang Tourist 1 n:m 241.000 

6 14/12/2009 Exotissimo Travel 1 n:m 221.000 

7 26/11/2009 Gso Travel 1 n:m 219.000 

8 18/01/2010 BT Travel 1 n:m 217.000 

9 09/11/2009 Saigon tourist HaNoi 1 n:m 197.000 

10 28/10/2009 Fiditourist 1 n:m 195.000 

11 17/11/2009 Vietnamtourism HCM 1 n:m 190.000 

12 10/10/2009 
Vdtours - Vietnam Development 
Tourist 1 n:m 184.000 

13 12/10/2009 Amega Travel 1 n:m 176.000 

14 09/10/2009 Viet Nga Tourism 1 n:m 159.000 

15 11/11/2009 Vietravel 1 n:m 155.000 

16 06/11/2009 Asia International 1 n:m 154.000 

17 09/10/2009 AT Travel 1 n:m 127.000 

18 24/10/2009 Apex Vietnam 1 n:m 106.000 

19 26/10/2009 Tung Ngoc Travel 1 n:m 105.000 

20 12/10/2009 Dreamland Travel 1 n:m 102.000 

  T�ng c;ng  5.304.000 

) 
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7. BÁO CÁO K
T QU� HO�T �NG KINH DOANH TRONG 3 N>M G�N NH�T  

7.1. Tóm t?t m;t s1 ch� tiêu ho,t �;ng kinh doanh c�a công ty trong 2 n:m g�n nh0t 

B�ng 9: M;t s1 ch� tiêu v� ho,t �;ng kinh doanh n:m 2008-2009 

��n v	: tri
u ��ng 

TT Ch� tiêu 
N:m 2008 

(tri�u ��ng) 

N:m 2009 

(tri�u ��ng) 

% t:ng 
gi�m So 

sánh 

2009/2008 

Quý I/2010 

1 T(ng giá tr� tài s)n 3.202.236 7.185.714 124,40% 6.231.658  

2 Doanh thu thu.n 470.651 485.478 3,15%  143.706  

3 
Doanh thu ho$t &%ng 
tài chính 153.648 213.271 38,80% 104.526  

 
L9i nhu.n thu.n t- ho$t 
&%ng kinh doanh 64.863 1.163 -98,21%     7.373  

4 L9i nhu3n tr8�c  thu0 67.073 73.312 9,30%     7.024  

5 
L9i nhu3n sau thu0 c/a 
c( &ông công ty mm 73.195 85.293 16,53% 

            
5.405  

6 TL l  chi tr) c( t5c 
�H�C� nh2t trí 
không chia c( t5c 

D; ki0n chia c( t5c 
cho c( &ông hi n 

h,u theo tL l  100/13 
bHng c( phi0u 

 

 

Ngu�n: BCTC h�p nh�t ki�m toán Vinpearlland nm  2008, 2009, BCTC riêng Quý I/2010�

7.2. Nh@ng nhân t1 �nh h�9ng ��n k�t qu� kinh doanh c�a Công ty trong n:m 2008 và 
n:m 2009 

 Khó kh:n 

� Cu%c kh/ng ho)ng tài chính toàn c.u n:m 2008 và 2009 &ã gây )nh h8=ng vô cùng 

n4ng n! &0n n!n kinh t0 c/a nhi!u qu*c gia trên th0 gi�i, Nhi!u th81ng hi u l�n, k� c) 

nh,ng &�nh ch0 tài chính kh(ng l' cEng &ã s7p &(; h.u h0t các doanh nghi p c/a Vi t 

Nam &!u ph)i ch�u nh,ng tác &%ng l�n c/a cu%c kh/ng ho)ng này. Cu%c kh/ng ho)ng 

cEng )nh h8=ng tr;c ti0p t�i &?i s*ng c/a các c%ng &'ng dân c8 trên th0 gi�i, cEng 

nh8 Vi t Nam,… dKn &0n vi c ph)i c+t gi)m các nhu c.u chi tiêu, &4c bi t là nhu c.u 

du l�ch, l89ng khách qu*c t0 s7t gi)m nghiêm tr>ng. N:m 2008 và 2009, ngành du l�ch 

Vi t Nam ph)i &*i m4t v�i nh,ng khó kh:n &4c bi t do kh/ng ho)ng mang l$i. Và, 

cEng nh8 các doanh nghi p Vi t Nam nói chung và các doanh nghi p ngành du l�ch 
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nói riêng, Công ty ph)i &*i m4t v�i r2t nhi!u khó kh:n th� thách do kh/ng ho)ng gây 

nên.��

� Th� tr8?ng ch5ng khoán suy gi)m sâu và thanh kho)n th2p, các nhà &.u t8 n8�c ngoài 

rút khDi th� tr8?ng, khi0n vi c huy &%ng v*n trên th� tr8?ng ch5ng khoán tr= nên khó 

th;c hi n &89c. 

� L$m phát &.u n:m 2008 khi0n giá c), lãi su2t vay v*n t:ng r2t cao. T- &ó, chi phí &.u 

vào c/a doanh nghi p t:ng lên &áng k�. 

 Thu�n l7i 

� Th� tr8?ng khách du l�ch n%i &�a t:ng trong n:m 2009. Ngu'n khách n%i &�a c/a khách 

s$n ch/ y0u là &*i t89ng khách có thu nh3p cao, các th81ng gia ho4c khách tham d; 

các ch81ng trình du l�ch MICE (các h%i th)o, h%i ngh� khách hàng...) c/a nh,ng doanh 

nghi p l�n v�i th?i gian l8u trú trung bình là 02 ngày. Trong xu h8�ng phát tri�n 

chung c/a Vi t Nam, ngu'n khách trong n8�c &0n ngh< t$i khách s$n &ang t:ng nhanh, 

&4c bi t là nh,ng d�p cu*i tu.n, lO t0t ho4c mùa hè.   

� L$m phát &.u n:m 2008 khi0n giá c), lãi su2t vay v*n t:ng r2t cao, tuy nhiên, sang 

2009 giá c), lãi su2t &ã tr= l$i bình (n tr= l$i. 

� Gói hQ tr9 kích c.u c/a Chính ph/: hQ tr9 lãi su2t vay v*n (4%/n:m), gi)m 50% thu0 

su2t thu0 GTGT (trong &ó có d�ch v7 kinh doanh khách s$n), giãn thu0 thu nh3p doanh 

nghi p… 

� Vinpearl Land là m%t t( h9p bao g'm Khu khách s$n, du l�ch, vui ch1i gi)i trí có quy 

mô l�n và hi n &$i nh2t Vi t Nam, nHm = v� trí &+c &�a, &4c bi t Khách s$n Vinpearl 

Resort & Spa là m%t trong nh,ng khu ngh< d8Png l�n nh2t t$i Vi t Nam v�i g.n 500 

phòng ngh< &$t tiêu chu6n 5 sao v�i &.y &/ ti n nghi và d�ch v7 &Rng c2p. 

� Công ty &ã t$o d;ng m%t th81ng hi u có uy tín, &89c khRng &�nh trên th� tr8?ng nói 

chung và trong lNnh v;c du l�ch cao c2p nói riêng. 

� Các d; án mà Công ty &ã và &ang &.u t8 &!u có v� trí &+c &�a và t3p trung = các thành 

ph* có ti!m n:ng du l�ch và các thành ph* l�n nh8 �à NMng, H%i An, TP HCM và Hà 

N%i. 

8. V� TH
 C	A CÔNG TY SO V)I  DOANH NGHI(P CÙNG NGÀNH 

8.1 V� th� c�a Công ty  

Ngành kinh doanh du l�ch và d�ch v7 khách s$n ho$t &%ng trong m%t môi tr8?ng c$nh tranh khá 

kh*c li t v�i s* l89ng l�n các công ty, doanh nghi p làm du l�ch k� c) th� tr8?ng du l�ch n%i &�a 
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và th� tr8?ng du l�ch n8�c ngoài. Du l�ch là ngành công nghi p d�ch v7 không khói, th;c s; &ã 

tr= thành ngành kinh t0 mEi nh>n &óng góp tL tr>ng &áng k� vào GDP c/a c) n8�c. 

Công ty CP Du l�ch Vinpearlland tuy là m%t doanh nghi p trJ v�i 100% v*n trong n8�c nh8ng 

&ã s�m n+m b+t &89c c1 h%i, cùng chi0n l89c &.u t8 bài b)n nên &ã nhanh chóng tr= thành m%t 

trong nh,ng doanh nghi p kinh doanh d�ch v7 khách s$n và b2t &%ng s)n du l�ch hàng &.u t$i 

Vi t Nam. 

Hai n:m 2008, 2009 th;c s; &89c coi là c1n bão kh/ng ho)ng tài chính v�i r2t nhi!u nh,ng khó 

kh:n nh8ng, Vi t Nam chúng ta, v�i nh,ng nQ l;c và chính sách 5ng phó h9p lý nên &ã là m%t 

trong nh,ng qu*c gia s�m nh2t v89t qua &áy suy gi)m, duy trì &89c t:ng tr8=ng d81ng trong 

su*t n:m và &5ng &.u v! t*c &% t:ng tr8=ng trong khu v;c. Th� tr8?ng Du l�ch Vi t Nam trong 

n:m 2009 cEng &ã v,ng vàng v89t qua kh/ng ho)ng và có nh,ng b8�c phát tri�n m�i; h5a hmn 

s; h'i ph7c t*t trong n:m 2010. 

Là m%t doanh nghi p du l�ch, cEng nh8 các &1n v� khác trong ngành, n:m 2009 Công ty CP Du 

l�ch Vinpearlland, ph)i &*i m4t v�i “cú &úp” khó kh:n do kh/ng ho)ng kinh t0 và &$i d�ch cúm 

AH1N1 gây nên. Song, bHng chi0n l89c phát tri�n &úng &+n cùng v�i nh,ng ph81ng án &.u t8 

kinh doanh hi u qu); &'ng th?i, cùng v�i s; nQ l;c ph2n &2u v89t b3c c/a toàn th� CBNV, 

Công ty C( ph.n Du l�ch Vinpearlland &ã v89t qua khó kh:n th� thách và gi, v,ng ho$t &%ng 

&.u t8 kinh doanh. 

Trong n:m 2009, doanh thu ho$t &%ng kinh doanh c/a Vinpearl Land &ã có m5c t:ng tr8=ng t*t, 

v�i doanh thu và các kho)n thu nh3p khác &$t 774,4 tL &'ng, t:ng h1n 23,5% so v�i n:m 2008. 

CEng trong n:m 2009, Vinpearl Land &ã &ón g.n 700.000 khách du l�ch, trong &ó, s* du khách 

&0n tham quan và vui ch1i gi)i trí t$i Khu vui ch1i gi)i trí Vinpearl g.n 628.000 ng8?i và du 

khách &0n ngh< d8Png t$i Khách s$n Vinpearl Resort & Spa là h1n 72.000 ng8?i. 

Có th� nói trong s* các doanh nghi p kinh doanh du l�ch, gi)i trí trong n8�c, hi0m có doanh 

nghi p nào có h  th*ng c1 s= h$ t.ng t*t nh8 Công ty C( ph.n Du l�ch Vinpearlland. Th0 m$nh 

c/a Công ty là t.m nhìn chi0n l89c và n:ng l;c qu)n lý, vì v3y Công ty &ã &.u t8 c) chi!u sâu 

và chi!u r%ng, phát tri�n các s)n ph6m du l�ch ch2t l89ng &Rng c2p qu*c t0 v�i quy mô r%ng l�n.  

Qu.n th� du l�ch Vinpearl Land &89c &ánh giá là khu du l�ch gi)i trí bi�n &)o l�n nh2t và hi n 

&$i nh2t, cung c2p &.y &/ các ti n ích v! du l�ch, ngh< ng1i, mua s+m vui ch1i gi)i trí. Ch8a k� 

t�i các h$ng m7c d; án t$i �)o Hòn Tre – Nha Trang mà Công ty &ang ti0p t7c &.u t8 v�i nhi!u 

h$ng m7c &4c s+c &áp 5ng nhu c.u vui ch1i, ngh< d8Png ngày càng cao c/a các &*i t89ng khách 

hàng, &4c bi t là khách hàng cao c2p nh8: khu sân Golf 18 lQ, khu Resort th2p t.ng, khu bi t th; 

cao c2p &� bán và cho thuê… �ây chính là nh,ng th� m$nh v89t tr%i, t$o nên s5c h2p dKn &4c 

bi t c/a Vinpearl Land, &8a Vinpearl Land tr= thành &i�m &0n không th� thi0u khi du khách &4t 

chân t�i Nha Trang, Khánh Hòa.  
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Bên c$nh &ó, Vinpearl Land còn có v� trí &+c &�a mà không có m%t doanh nghi p nào có &89c. 

Toàn b% Khu liên h9p du l�ch ngh< d8Png và gi)i trí Vinpearl Land nHm = phía b+c c/a &)o Hòn 

Tre, t;a l8ng vào núi Ðàm Mông h8�ng ra v�nh Nha Trang, V�nh Nha Trang là m%t trong nh,ng 

hình mKu t; nhiên hi0m có trên th0 gi�i b=i nó có h.u h0t các h  sinh thái &i�n hình, quý hi0m 

c/a vùng bi�n nhi t &�i và có t.m quan tr>ng qu*c t0. Trong v�nh Nha Trang có g.n m8?i &)o 

y0n quý hi0m. D8�i m4t v�nh Nha Trang l$i có m%t th0 gi�i kG thú, &ó là th0 gi�i c/a 350 loài 

san hô, 190 loài cá, các loài nhuyOn th�, giáp xác, cD bi�n... Chính vì vJ &mp l%ng lKy cùng s; 

giàu có c/a các h  sinh thái mà v�nh Nha Trang &ã &89c k0t n$p làm thành viên th5 29 c/a CLB 

các v�nh &mp th0 gi�i.  

�i!u quan tr>ng nh2t mà Công ty &ã làm &89c &ó chính là t$o ra &89c m%t không gian ti n nghi, 

hi n &$i &Rng c2p qu*c t0 mà không h! làm m2t &i vJ &mp hoang s1, quy0n rE c/a m%t hòn &)o 

ng>c. Các &i�m m$nh nói trên &ã t$o s; khác bi t và nâng cao s5c c$nh tranh c/a Vinpearl 

Land, th;c t0 khó có qu.n th� khách s$n du l�ch nào t$i Vi t Nam có qui mô l�n, t.m nhìn chi0n 

l89c và nh$y bén v�i các c1 h%i kinh doanh m�i nh8 = &ây. Theo báo cáo &ánh giá c/a 

VNR500, Công ty CP Du l�ch Vinpearlland &5ng th5 301 trong Top 500 doanh nghi p t8 nhân 

l�n nh2t Vi t Nam, và là doanh nghi p t8 nhân kinh doanh du l�ch khách s$n l�n th5 2 Vi t 

Nam.  

Trong th?i gian t�i, ho$t &%ng kinh doanh c/a Công ty sI ti0p t7c &89c duy trì theo &�nh h8�ng 

&ã xác &�nh. Theo &ó, Công ty sI ph2n &2u &� tr= thành m%t Doanh nghi p m$nh, ho$t &%ng &a 

ngành, trong &ó l2y kinh t0 du l�ch làm tr>ng tâm chi0n l89c. Tiêu chí &89c &8a ra là: phát tri�n 

b!n v,ng và hi u qu). �� th;c hi n &89c m7c tiêu này, Công ty c.n nQ l;c khai thác kinh doanh 

m%t cách có hi u qu) các d; án, h$ng m7c công trình &ã &89c &8a vào v3n hànht$i T( h9p du 

l�ch ngh< d8Png và gi)i trí Vinpearl Land trên &)o Hòn Tre; nhanh chóng hoàn thành các d; án 

trên �)o Hòn Tre &� xây d;ng m%t T( h9p Trung tâm V:n hóa – Du l�ch gi)i trí cao c2p và hi n 

&$i nh2t khu v;c, bi0n Vinpearl Land th;c s; tr= thành m%t khu du l�ch gi)i trí bi�n &)o s* 1 

Vi t Nam, mang &Rng c2p, t.m vóc qu*c t0, s�m mang l$i l9i ích kinh t0 và thu h'i v*n &.u t8; 

&.u t8 m%t cách bài b)n và có hi u qu) vào lNnh v;c h$ t.ng du l�ch và các lNnh v;c khác nh8 

b2t &%ng s)n du l�ch cao c2p... mà tr8�c m+t là các d; án &ã xác &�nh t$i Nha Trang, Hà N%i, 

TP.HCM... �� &$t &89c m7c tiêu này, nhi m v7 tr>ng tâm c/a Công ty n:m 2010 là nQ l;c tri�n 

khai các d; án &úng ti0n &% &! ra , &'ng th?i tìm hi�u th� tr8?ng và tìm ki0m c1 h%i &.u t8 vào 

các lNnh v;c m�i. Công ty cEng sI t3n d7ng và phát huy l9i th0 c$nh tranh t- Vinpearl Land – 

Thiên &8?ng Du l�ch c/a Vi t Nam &� duy trì và t$o 2n t89ng t*t &mp v! m%t th81ng hi u kinh 

doanh và qu)n lý khách s$n chuyên nghi p hàng &.u t$i Vi t Nam. 
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8.2 Tri/n v+ng phát tri/n c�a ngành  

Vi t Nam là m%t qu*c gia có ti!m n:ng du l�ch &a d$ng và phong phú, v�i nhi!u danh lam th+ng 

c)nh, di tích l�ch s� và &4c bi t là có b? bi�n &mp và tr)i dài 3.200 km theo chi!u dài c/a &2t 

n8�c.  �0n nay, Vi t Nam &ã có 5 di s)n v3t th� và 4 di s)n phi v3t th� &89c UNESCO công 

nh3n là di s)n th0 gi�i và &.u n:m 2010, ngành du l�ch v-a &ón nh3n thêm m%t tin vui n,a &ó là 

UNESCO &ã công nh3n Bia Ti0n sN t$i V:n mi0u Qu*c t� giám là di s)n t8 li u th0 gi�i, &ây là 

di s)n t8 li u th0 gi�i th5 2 &89c công nh3n sau “M%c b)n Tri!u NguyOn”. 

Ngoài ra, Vi t Nam có 30 v8?n qu*c gia, có 400 ngu'n n8�c nóng t- 40-150 &% và Vi t 

Nam &5ng th5 27 trong s* 156 qu*c gia có bi�n trên th0 gi�i v�i 125 bãi t+m bi�n, h.u h0t là các 

bãi t+m &mp. Vi t Nam là 1/12 qu*c gia có v�nh &mp nh2t th0 gi�i là v�nh H$ Long và v�nh Nha 

Trang. Ngoài ra Vi t Nam có s; &a d$ng v! v:n hóa, v�i 54 dân t%c anh em, mQi dân t%c &!u có 

nh,ng nét &4c tr8ng v! v:n hoá, phong t7c t3p quán và l*i s*ng riêng, t$o nên s; thu hút v�i 

khách du l�ch.  

V�i nh,ng ti!m n:ng phát tri�n nh8 v3y, ngành du l�ch Vi t Nam &ã &89c chính ph/ quy ho$ch, 

&�nh h8�ng &� tr= thành ngành kinh t0 mEi nh>n trong công cu%c công nghi p hóa – hi n &$i 

hóa &2t n8�c. Th;c t0 trong nh,ng n:m qua, ngành du l�ch &ã ch5ng minh là m%t ngành kinh t0 

mEi nh>n v�i t*c &% t:ng tr8=ng GDP và tL tr>ng trong GDP t:ng nhanh và liên t7c; có th� 

tr8?ng r%ng l�n và s5c lan to) m$nh, thúc &6y nhi!u ngành và &�a ph81ng phát tri�n, t$o ra s; 

chuy�n d�ch c1 c2u kinh t0, góp ph.n phát tri�n v:n hoá, xã h%i; t$o ra ngày càng nhi!u công :n 

vi c làm, góp ph.n phát tri�n y0u t* con ng8?i; góp ph.n t:ng c8?ng h%i nh3p kinh t0 qu*c t0. 

S; t:ng tr8=ng &89c th� hi n = c) l89ng khách, thu nh3p, c1 s= l8u trú và ngu'n nhân l;c c/a 

ngành du l�ch.  

V�i 8u th0 &89c thiên nhiên ban t4ng cEng nh8 s; thân thi n, hi0u khách c/a con ng8?i Vi t 

Nam, có th� nói Vi t Nam &ang tr= thành &i�m &0n h2p dKn cho du khách qu*c t0.  Bên c$nh &ó, 

cùng v�i s; phát tri�n c/a n!n kinh t0, m5c s*ng c/a ng8?i dân Vi t Nam ngày càng &89c nâng 

cao, nhu c.u s� d7ng các d�ch v7 du l�ch ngày càng t:ng góp ph.n t:ng l89ng khách du l�ch 

qu*c t0 cEng nh8 n%i &�a. 

L89ng khách n:m 1994 &$t m%t tri u l89t, &ã v! tr8�c k0 ho$ch 1 n:m và v89t d; báo c/a T( 

ch5c Du l�ch th0 gi�i 6 n:m. T- 1990 &0n 2007 l89ng khách du l�ch luôn duy trì &89c m5c t:ng 

tr8=ng v�i 2 con s*. Khách du l�ch qu*c t0 t:ng 17 l.n t- 0,25 tri u l89t (n:m 1990) lên x2p x< 

4,254 tri u l89t (n:m 2008). Khách du l�ch n%i &�a 8�c t:ng 20 l.n, t- 1 tri u l89t n:m 1990 lên 

kho)ng 20,5 tri u l89t n:m 2008. Tuy nhiên &0n n:m 2008 và 2009 thì do )nh h8=ng c/a suy 

thoái kinh t0 Th0 gi�i nên l89ng khách qu*c t0 &0n Vi t Nam gi)m. N:m 2008, l89ng khách 

qu*c t0 &0n Vi t Nam là: 4,254, so v�i n:m 2007 &$t 100,6%, t:ng nhm. N:m 2009, l89ng khách 

qu*c t0 &0n Vi t nam &$t 3,772, ch< bHng 89,1% so v�i n:m 2008.   
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B�ng 10 : S1 l�7ng khách du l�ch hàng n:m (n;i ��a, qu1c t�) 

                                                                                             ��n v	: l��t ng��i 

N:m 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Khách qu1c t� 670.000 1.520.100 2.140.100 3.477.500 3.583.486 4.229.349 4.253.740 3.772.359 

Khách n;i ��a 5.100.000 6.900.000 11.200.000 16.100.000 17.500.000 19.200.000 20.500.000 25.000.000 

Ngu�n: T�ng c�c Th�ng kê 

Du l�ch mang l$i thu nh3p ngày m%t l�n cho xã h%i. Ho$t &%ng du l�ch thu hút s; tham gia c/a 

các thành ph.n kinh t0 và m>i t.ng l�p nhân dân, mang l$i thu nh3p không ch< cho nh,ng &*i 

t89ng tr;c ti0p kinh doanh du l�ch mà gián ti0p &*i v�i các ngành liên quan, xu2t kh6u t$i chQ và 

t$o thu nh3p cho các c%ng &'ng dân c8 &�a ph81ng, có t*c &% t:ng tr8=ng nhanh v! thu nh3p: 

n:m 1990 thu nh3p du l�ch m�i &$t 1.350 tL &'ng thì &0n n:m 2009, con s* &ó 8�c &$t 70.000 tL 

&'ng, g2p trên 50 l.n, t*c &% t:ng tr8=ng bình quân &$t 15,6%/n:m. N0u xét v! c1 c2u doanh 

thu ngo$i t  trong xu2t kh6u d�ch v7 trong c) n8�c, doanh thu c/a ngành du l�ch chi0m trên 

55%, có doanh thu ngo$i t  l�n nh2t, trên c) các ngành giao thông v3n t)i, b8u chính - viOn 

thông và d�ch v7 tài chính. So v�i vi c xu2t kh6u hàng hóa n:m 2008, doanh thu ngo$i t  t- xu2t 

kh6u d�ch v7 du l�ch ch< &5ng sau 4 ngành xu2t kh6u hàng hóa là d.u thô, d t may, giày da và 

th/y s)n.  

B�ng 11: Thu nh�p du l�ch 
��n v	: ngàn t� ��ng 

N:m  1990 1995 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Thu nh3p 1,34 8,73 14 17,4 20,5 23 22 26 30 51 56 64 70 

Ngu�n: T�ng c�c Th�ng kê 

�� phát tri�n du l�ch thì phát tri�n h$ t.ng du l�ch r2t quan tr>ng, &4c bi t là các c1 s= l8u trú 

cho khách du l�ch. Trong giai &o$n 2000 - 2009, c1 s= l8u trú &89c phát tri�n c) v! ch2t và 

l89ng, c) n8�c &ã nâng c2p, xây m�i trên 60.000 phòng khách s$n. 

B�ng 12: S1 l�7ng c� s9 l�u trú (CSLT) 1990-tháng 6/2009 

N:m 1990 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2007 2008 
6 tháng 

2009 

S* l89ng c1 

s= l8u trú 
350 1.928 2.540 2.510 3.267 4.390 5.847 6.720 8.550 10.400 10.800 

S* bu'ng 

(1000) 
16 36 50 61 72,2 92,5 125,4 160,5 184,8 205 213,2 

 Ngu�n: T�ng c�c Th�ng kê 
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B�ng 13: Khách s,n x�p h,ng (tính ��n tháng 6/2009) 
STT H,ng S1 l�7ng S1 bu�ng 

1 5 sao 33 8.564 

2 4 sao 90 10.950 

3 3 sao 176 12.674 

4 2 sao 850 31.450 

5 1 sao 990 20.790 

6 �$t tiêu chu6n t*i thi�u 3.100 46.724 

  T�ng c;ng 5.239 131.152 

Ngu�n: T�ng c�c Th�ng kê 

B�ng 14: DJ báo sJ phát tri/n c�a c� s9 l�u trú du l�ch ��n n:m 2015 
STT H,ng S1 

l�7ng 

S1 
bu�ng 

1 5 sao 70 22.000 

2 4 sao 180 30.000 

3 3 sao 500 40.000 

4 2 sao 2.500 92.000 

5 1 sao 5.000 110.000 

6 �$t tiêu chu6n kinh 

doanh l8u trú du l�ch 

6.000 90.000 

  T�ng c;ng 14.250 384.000 

Ngu�n: T�ng c�c Th�ng kê 

L;c l89ng kinh doanh du l�ch cEng phát tri�n m$nh và ho$t &%ng du l�ch thu hút s; tham gia t2t 

c) các thành ph.n kinh t0, Tính &0n nay, c) n8�c &ã có h1n 11.000 c1 s= kinh doanh l8u trú; 

758 doanh nghi p l, hành qu*c t0; h1n 10 nghìn doanh nghi p l, hành n%i &�a. Ngoài ra, còn có 

hàng nghìn h% t8 nhân kinh doanh du l�ch ho$t &%ng = h.u h0t các &�a ph81ng trong c) n8�c. 

B�ng 15: S1 l�7ng các doanh nghi�p l@ hành qu1c t� (7/2009) 

Khu vJc 
T�ng 

s1 
Nhà 
n�6c 

C� 
ph�n 

Liên 
doanh 

TNHH 
T� 

nhân 

Mi!n B+c 402 32 170 3 196 1 

Mi!n Trung 73 10 20 2 40 1 

Mi!n Nam 283 27 51 7 196 2 

T�ng s1 758 69 241 12 432 4 

Ngu�n: T�ng c�c Th�ng kê 
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Ngu'n nhân l;c c/a du l�ch cEng có s; t:ng tr8=ng nhanh, n:m 1990 toàn ngành m�i có h1n 

17.000 lao &%ng tr;c ti0p, &0n nay &ã có g.n 30 v$n lao &%ng tr;c ti0p (t:ng g.n 10 l.n so v�i 30 

n:m tr8�c, ph.n &ông t- các ngành khác chuy�n sang) và trên 70 v$n lao &%ng gián ti0p, ph.n 

l�n là = &% tu(i d8�i 30 (60%); phân b( trên ph$m vi c) n8�c (mi!n B+c 40%, mi!n Trung 10%, 

mi!n Nam 50%). 

B�ng 16:  Ngu�n nhân lJc du l�ch  Vi�t Nam 

                                                                                               ��n v	 tính: ng��i 

Ch� tiêu 1990 1995 2000 2002 2005 2006 2007 

T(ng s* 70.000 184.000 450.000 710.000 834.096 915.000 1.035.000 

Lao &%ng tr;c ti0p 20.000 64.000 150.000 210.000 234.096 255.000 285.000 

Lao &%ng gián ti0p 50.000 120.000 300.000 500.000 600.000 660.000 750.000 

Ngu�n: T�ng c�c Th�ng kê 

Toàn b% s* li u th*ng kê quá trình phát tri�n c/a ngành du l�ch t- n:m 1990 &0n nay cho th2y 

toàn c)nh b5c tranh v! ti!m n:ng phát tri�n c/a ngành du l�ch Vi t Nam và cEng khRng &�nh 

m%t xu h8�ng t:ng tr8=ng và phát tri�n c/a ngành trong nh,ng n:m t�i c) v! s* l89ng khách 

qu*c t0, n%i &�a,STLSTh>\XS~��,SeY [SafgS[E\XS\U8STUsS\U3qS[/ S̀\Xf\U. 

�4c bi t n:m 2010, &89c coi là m%t c1 h%i “vàng” &*i v�i ngành du l�ch Vi t Nam, v�i hàng 

lo$t các s; ki n l�n &89c t( ch5c nh8 "N:m Hà N%i", �$i lO kL ni m 1000 n:m Th:ng Long - 

Hà N%i, Festival Hu0, cu%c thi Hoa h3u Th0 gi�i t$i Nha Trang, Liên hoan phim qu*c t0, Liên 

hoan múa r*i và xi0c qu*c t0... T(ng c7c Du l�ch d; ki0n, trong n:m 2010, ngành du l�ch c) 

n8�c sI &ón kho)ng t- 4,5 &0n 4,6 tri u l89t khách qu*c t0, t:ng t- 18 &0n 21% so v�i n:m 

2009. L89ng khách n%i &�a trong n:m 2010 8�c tính sI &$t kho)ng 28 tri u l89t khách. S* li u 2 

tháng &.u n:m cEng cho chúng ta ni!m tin v! m%t n:m thành công c/a du l�ch Vi t Nam. Theo 

s* li u c/a T(ng c7c th*ng kê thì 2 tháng &.u n:m 2010, l89ng khách du l�ch qu*c t0 &0n Vi t 

Nam là 877.715, t:ng 27,4% so v�i 2 tháng &.u n:m 2009.  

Tuy nhiên các chuyên gia cEng th3n tr>ng khi &ánh giá “vàng không dO c.m tay”. �� &ón &.u 

c1 h%i vàng này, du l�ch Vi t Nam c.n chu6n b� sMn các ph81ng án nh8 nhanh chóng chu6n hóa, 

qu*c t0 hóa, &a d$ng hóa các s)n ph6m du l�ch = Vi t Nam.  

�� phát tri�n và t:ng tr8=ng nhanh trong nh,ng n:m t�i, ngành du l�ch Vi t Nam còn nhi!u vi c 

ph)i làm, tr8�c m+t c.n kh+c ph7c nh,ng b2t c3p hi n nay nh8: 
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Ch2t l89ng s)n ph6m du l�ch ch8a cao, lo$i hình ch8a phong phú, &%c &áo và &3m &à b)n s+c 

v:n hóa Vi t Nam, ch8a t3p trung cho s)n ph6m có giá tr� gia t:ng cao, giá c) so v�i m%t s* 

khâu d�ch v7 còn cao dKn t�i kém s5c c$nh tranh qu*c t0. Nhi!u khu du l�ch khai thác t; phát, 

ch8a &.u t8 &úng t.m. Qu)ng bá du l�ch ra n8�c ngoài còn h$n ch0, tính chuyên nghi p ch8a 

cao, cung c2p ch8a &/ và ch8a k�p th?i thông tin cho du khách và nhà &.u t8. 

Công tác quy ho$ch, &.u t8 c1 s= h$ t.ng, &.u t8 khu du l�ch còn có nhi!u b2t c3p. Quy ho$ch 

không &89c th;c hi n tri t &� dKn t�i &.u t8 không &'ng b%, manh mún, dàn tr)i, không t$o nên 

hi u qu) t(ng th�.  

C1 s= h$ t.ng giao thông ch8a &áp 5ng &89c yêu c.u phát tri�n c/a ngành: &8?ng x2u khách 

m2t nhi!u th?i gian di chuy�n trên &8?ng; ph81ng ti n giao thông cE nát, an toàn giao thông 

không &)m b)o là v2n &! b5c xúc trong xã h%i và c)n tr= phát tri�n du l�ch, thi0u máy bay, gi? 

bay không (n &�nh, giá vé cao, v  sinh th;c ph6m, môi tr8?ng ô nhiOm, môi tr8?ng xã h%i t$i 

các &i�m du l�ch &ang là v2n n$n và thách th5c c/a ngành. 

Bên c$nh vi c &4t s; phát tri�n c/a Công ty c( ph.n Du l�ch Vinpearlland trong t81ng quan v�i 

xu h8�ng phát tri�n c/a ngành du l�ch c) n8�c nói chung, còn ph)i &4t s; phát tri�n c/a Công ty 

trong tình hình phát tri�n ngành du l�ch c/a T<nh Khánh Hòa nói riêng. 

T<nh Khánh Hòa thu%c khu v;c duyên h)i Nam Trung B%, có di n tích t; nhiên trên &2t li!n là 

5.197 km2, có vùng bi�n &)o r%ng l�n v�i h1n 200 hòn &)o l�n nhD. Thiên nhiên &ã 8u &ãi cho 

&�a ph81ng m>i &i!u ki n &� phát tri�n du l�ch: trên 300km b? bi�n v�i 3 v�nh &mp là Nha Trang, 

Vân Phong và Cam Ranh, trong &ó v�nh Nha Trang tuy t &mp &ã &89c Câu l$c b% các v�nh &mp 

nh2t th0 gi�i k0t n$p làm thành viên th5 29; khí h3u ôn hòa quanh n:m; có nhi!u di tích l�ch s� 

v:n hóa và danh lam th+ng c)nh n(i ti0ng. 

�0n nay, tình hình &.u t8 c1 s= v3t ch2t - kF thu3t phát tri�n du l�ch diOn ra khá sôi &%ng, nhi!u 

d; án l�n v! du l�ch sinh thái, ngh< d8Png, vui ch1i gi)i trí mang t.m qu*c gia, qu*c t0 &89c &.u 

t8 xây d;ng v�i quy mô l�n &ã và &ang &i vào ho$t &%ng nh8 Khu du l�ch ngh< d8Png và gi)i trí 

Vinpearl Land, khu du l�ch Diamond Bay, khu du l�ch sinh thái Evason Hideaway, khu ngh< 

d8Png Su*i khoáng nóng Tháp Bà… Tính &0n nay, t(ng s* c1 s= l8u trú t$i Khánh Hòa là 409 

c1 s=, trong &ó có 21 khách s$n 3-5 sao v�i t(ng s* 10.200 phòng, t:ng 12 c1 s= v�i 1.060 

phòng so v�i cùng kG n:m tr8�c. 

Không d-ng l$i = khai thác, phát huy các giá tr� c/a thiên nhiên, nh,ng n:m qua Khánh Hòa còn 

chú tr>ng xây d;ng nh,ng s; ki n, s)n ph6m du l�ch mang t.m cP qu*c t0 và qu*c gia. Cho &0n 

nay, du l�ch Khánh Hòa th;c s; mang m%t b)n s+c riêng, thông qua thành công c/a Cu%c thi 
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Hoa h3u Hoàn vE th0 gi�i 2008, cu%c thi Hoa h3u Th0 gi�i ng8?i Vi t 2007, Hoa h3u Trái &2t, 

các kG nh$c h%i Duyên dáng Vi t Nam, Festival bi�n... 

Nh,ng nQ l;c trên &ã &em l$i hi u qu) tích c;c cho ngành du l�ch &�a ph81ng. L89ng khách du 

l�ch &0n Nha Trang t:ng hàng n:m t- 13% &0n 25% (n:m 2005 &$t 992 nghìn l89t, n:m 2006 

&$t 1,086 tri u l89t, n:m 2007 &$t 1,36 tri u l89t, n:m 2008 &$t 1,6 tri u l89t). Theo &ó, t(ng 

doanh thu ho$t &%ng du l�ch và d�ch v7 cEng t:ng bình quân trong các n:m trên 25,26%. N:m 

2009, m4c dù ch�u )nh h8=ng n4ng n! c/a kh/ng ho)ng kinh t0 th0 gi�i, nh8ng du l�ch Khánh 

Hòa có d2u hi u ph7c h'i m$nh mI: Doanh thu 8�c &$t 1.567 t< &'ng, t:ng g.n g2p &ôi so v�i 

n:m 2005 và t:ng 15,8% so v�i n:m 2008.  

Du l�ch T<nh ph2n &2u &0n cu*i n:m 2010 thu hút 1,76 tri u l89t khách l8u trú, doanh thu &$t 

trên 1.750 t< &'ng và &0n n:m 2015 &$t 2,3 tri u l89t khách, trong &ó có 880.000 l89t khách 

qu*c t0, doanh thu &$t 3.000 t< &'ng và xác &�nh m7c tiêu xây d;ng Nha Trang tr= thành thành 

ph* chuyên t( ch5c các s; ki n qu*c gia, qu*c t0. 

V�i ti!m n:ng phát tri�n du l�ch c/a Thành ph* Nha Trang cEng nh8 &�nh h8�ng chi0n l89c 

&úng &+n c/a T<nh Khánh Hòa, &4c bi t các s; ki n l�n &!u &89c T<nh tin t8=ng l;a ch>n 

Vinpearl Land làm &�a &i�m t( ch5c thì s; phát tri�n du l�ch c/a T<nh Khánh Hòa sI thúc &6y 

ho$t &%ng s)n xu2t kinh doanh c/a Công ty, góp ph.n t:ng doanh thu và l9i nhu3n cho Công ty 

trong nh,ng n:m t�i.  

8.3 ánh giá sJ phù h7p ��nh h�6ng phát tri/n c�a Công ty v6i ��nh h�6ng phát tri/n 

c�a ngành, chính sách c�a Nhà N�6c và xu th� chung c�a th� gi6i  

N:m 2009 có th� coi là n:m &ánh d2u nhi!u s; ki n quan tr>ng c/a Công ty CP Du l�ch 

Vinpearlland, trong &ó &i!u &.u tiên c.n nh+c &0n &ó là vi c chuy�n &(i tên công ty nhHm 

chuyên tâm vào &�nh h8�ng phát tri�n thành m%t t3p &oàn du l�ch &Rng c2p qu*c t0, hàng &.u 

Vi t Nam. Theo &ó, �H�C� và Ban Lãnh &$o Công ty &ã quy0t &�nh &(i tên t- Công ty CP Du 

l�ch và Th81ng m$i Vinpearl thành Công ty CP Du l�ch Vinpearlland. 

Cùng v�i vi c nâng cao n:ng l;c cung c2p d�ch v7 du l�ch ngh< d8Png và vui ch1i gi)i trí, trong 

th?i gian qua Công ty cEng &ã &6y m$nh ho$t &%ng &.u t8 b2t &%ng s)n du l�ch cao c2p. Trong 

chi0n l89c phát tri�n c/a mình, Công ty cEng &ã xác &�nh &ây chính là nh,ng h8�ng &.u t8 m�i 

nhHm &a d$ng hóa ho$t &%ng kinh doanh và s� d7ng có hi u qu) ngu'n v*n và nhân l;c hi n có 

và sI mang l$i nhi!u l9i nhu3n cho Công ty. Trong n:m qua, Công ty &ã không ng-ng &6y 

nhanh ti0n &% th;c hi n các d; án &ã kh=i công, c7 th� nh8: Khách s$n thu%c D; án Khu công 

viên v:n hóa và du l�ch sinh thái Vinpearl Land t$i �)o Hòn Tre – Nha Trang hi n &ang &89c 

t3p trung hoàn thi n &� có th� &8a vào ho$t &%ng trong n:m 2010. D; án Khu bi t th; và sân 
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golf Vinpearl cEng &89c &6y m$nh tri�n khai &� có th� hoàn thành trong n:m 2010. T$i Qu)ng 

Nam, d; án Vinpearl H%i An &ang &89c tri�n khai &úng ti0n &% và d; ki0n sI &8a vào ho$t &%ng 

&.u n:m 2011. CEng trong n:m 2009, m%t d; án b2t &%ng s)n du l�ch cao c2p t$i �à NMng mang 

tên Vinpearl �à NMng (nHm t$i Bãi bi�n S1n Trà – �i n Ng>c, ph8?ng Hòa H)i, qu3n NgE 

Hành S1n, �à NMng) &ã &89c kh=i công. Nh,ng D; án này h5a hmn sI &8a Vinpearl Land cùng 

T( h9p Du l�ch Gi)i trí t$i &)o Hòn Tre, Nha Trang cEng nh8 toàn b% chuQi d; án c/a Công ty 

t$i các thành ph* khác c/a Vi t Nam tr= thành th81ng hi u du l�ch ngh< d8Png - gi)i trí l�n và 

&%c &áo hàng &.u �ông Nam Á. 

Bên c$nh &ó, trong &�nh h8�ng phát tri�n chi0n l89c nhHm &8a Công ty C( ph.n Du l�ch 

Vinpearlland tr= thành doanh nghi p du l�ch hàng &.u Vi t Nam, Công ty &ã tham gia góp v*n 

&.u t8 vào các d; án B�S du l�ch cao c2p khác t$i Hà N%i, TP.HCM và các &ô th� l�n khác nh8: 

D; án Khu dân c8 và Công viên Ph8�c Thi n t$i TP.HCM, d; án Thành ph* Hoàng gia t$i Hà 

N%i, d; án Vinpearl �à L$t…,&'ng th?i tham gia góp v*n vào vi c thành l3p và phát tri�n h  

th*ng các công ty du l�ch, l, hành và d�ch v7 nh8: Công ty CP Du l�ch Vi t Nam Nha Trang, 

Công ty CP Du l�ch Vi t Nam Vitours, Công ty CP Du l�ch Vi t Nam t$i TP.HCM, Công ty CP 

Du l�ch Vi t Nam t$i Hà N%i, Công ty CP Phát tri�n và D�ch v7 Vincharm … 

Công ty CP Du l�ch Vinpearlland cEng sI không ng-ng c/ng c* b% máy nhân s;, &4c bi t là 

nhân s; c2p cao; Thành l3p các h%i &'ng c* v2n cao c2p g'm các chuyên gia kinh nghi m trong 

nhi!u lNnh v;c: &.u t8, tài chính, pháp lý…và không ng-ng nâng cao n:ng l;c qu)n lý doanh 

nghi p; Tích c;c m= r%ng h9p tác v�i các công ty có nhi!u kinh nghi m trong t-ng lNnh v;c &� 

h>c hDi và nâng cao hi u qu) c/a d; án &.u t8; Hình thành và phát tri�n h  th*ng qu)n lý Công 

ty theo mô hình T3p &oàn v�i quy mô l�n, qu)n tr� doanh nghi p theo h8�ng hi n &$i hóa k0t 

h9p v�i vi c xây d;ng m%t t3p th� nhân viên n:ng &%ng, sáng t$o và b)n lNnh, ti0n t�i xây d;ng 

&89c m%t s5c m$nh v:n hóa doanh nghi p &4c s+c mang d2u 2n Vinpearl Land, th� hi n b)n s+c 

c/a m%t th81ng hi u Vi t, mang giá tr� trí tu  và b)n lNnh Vi t Nam. 

V�i t.m nhìn xa r%ng trong kinh doanh, &�nh h8�ng phát tri�n c/a Công ty C( Ph.n Du l�ch 

Vinpearlland hoàn toàn phù h9p v�i tri�n v>ng, &�nh h8�ng phát tri�n c/a ngành du l�ch và c/a 

Chính ph/. 
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9. CHÍNH SÁCH �I V)I NG"'I LAO �NG  

9.1. C� c0u và s1 l�7ng ng��i  lao �;ng trong công ty 

S* l89ng CBNV Công ty CP Du l�ch Vinpearlland tính &0n 31/12/2009 (không k� lao &%ng th?i 
v7) là 1.399 ng8?i, c7 th� nh8 sau:  

 Lao �;ng S1 l�7ng (Ng��i) TB l� (%) 

Nam 920 65,76% 

N, 479 34,24% 

�$i h>c và trên �$i h>c 240 17,2% 

Cao &Rng và Trung c2p 248 17,7% 

Lao &%ng ph( thông 911 65,1% 

9.2. Chính sách �1i v6i ng��i lao �;ng 

 Chính sách l��ng, th�9ng:  

Công ty &ã xây d;ng chính sách l81ng, th8=ng phù h9p v�i t-ng v� trí công vi c, kF n:ng và 

trình &% chuyên môn c/a CBNV nhHm ghi nh3n &úng kh) n:ng c/a t-ng cá nhân trong công ty, 

&'ng th?i t$o &%ng l;c khuy0n khích CBNV phát huy n:ng l;c, trách nhi m &� nâng cao n:ng 

su2t, ch2t l89ng và hi u qu) công vi c. 

Công ty có chính sách l81ng, th8=ng theo quy &�nh c/a Nhà n8�c và các chính sách khen 

th8=ng theo sáng ki0n, theo &óng góp, tùy theo kh) n:ng c/a t-ng cá nhân &� khen th8=ng k�p 

th?i nhHm phát huy kh) n:ng c/a nhân viên trong công ty.  

 Chính sách tr� l��ng làm thêm gi�, làm ca �êm:   

Công ty &ã th;c hi n nghiêm túc theo các m5c quy &�nh c/a Lu3t lao &%ng. 

 Chính sách b�o hi/m:  

Công ty &óng B)o hi�m xã h%i, b)o hi�m y t0 cho ng8?i lao &%ng theo các quy &�nh c/a Lu3t 

Lao &%ng. Ngoài ra Công ty còn mua b)o hi�m thân th� cho toàn b% CBNV trong Công ty. 

 Chính sách tuy/n d8ng, �ào t,o: 

M7c tiêu tuy�n d7ng c/a Công ty là thu hút ng8?i lao &%ng có n:ng l;c vào làm vi c cho Công 

ty, &áp 5ng nhu c.u ngành ngh! c/a công ty và phù h9p ph81ng h8�ng m= r%ng ngành ngh! 

m�i cho Công ty, tùy theo t-ng v� trí c7 th� mà Công ty có nh,ng yêu c.u v! trình &% nghi p v7 
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riêng, song nhìn chung t2t c) các ch5c danh &!u ph)i &áp 5ng các yêu c.u c1 b)n nh8: có trình 

&% chuyên môn, có ý th5c phát tri�n và nâng cao nghi p v7 chuyên môn và có tính kL lu3t cao. 

Cán b% qu)n lý ph)i t*t nghi p �$i h>c chuyên ngành, nhi t tình, n:ng &%ng và ham h>c hDi, 

yêu thích công vi c, có kh) n:ng sáng t$o cao, có ý th5c trách nhi m, có n:ng l;c t( ch5c, có 

các kF n:ng qu)n lý, lãnh &$o nhóm. �*i v�i các v� trí quan tr>ng, c.n ph)i có thêm kinh 

nghi m làm vi c lâu n:m, thâm niên công tác trong ngành, t8 duy logic, kh) n:ng suy lu3n t*t, 

cEng nh8 &áp 5ng &.y &/ v! trình &% ngo$i ng,, tin h>c. 

Công ty có các lo$i hình &ào t$o cho CBNV c/a Công ty nh8: ��nh h8�ng phát tri�n ngh! 

nghi p, Phòng cháy ch,a cháy, B)o v  tài s)n, N%i quy Công ty, ti0ng Anh, &ào t$o ngh! cho 

nhân viên m�i tuy�n d7ng (lO tân, bu'ng phòng,  bàn, b0p v.v…) do các &ào t$o viên c/a Công 

ty &)m nhi m. 

Ngoài ra, Công ty cEng có chính sách &ào t$o bên ngoài. Tùy theo yêu c.u và &�nh h8�ng phát 

tri�n c/a Công ty, CBNV sI &89c c� &i d; các khóa &ào t$o = các Tr8?ng &ào t$o bên ngoài 

nhHm m7c &ích hu2n luy n nghi p v7, ki0n th5c, kF n:ng chuyên sâu mà Công ty không có &i!u 

ki n m= l�p. C7 th� : các l�p kF n:ng nghi p v7 ph7c v7 khách hàng, các kF n:ng hành chính, 

phát tri�n ngu'n nhân l;c, phát tri�n n:ng l;c qu)n lý, marketing, kinh doanh và d�ch v7 khách 

hàng, qu)n lý d; án, th81ng m$i v.v, ho4c chính sách v-a h>c v-a làm cho &%i ngE nhân viên 

m�i vào Công ty.  

Hàng n:m, Công ty t( ch5c các &9t tham quan h>c t3p trong n8�c và n8�c ngoài &� các Cán b% 

qu)n lý và CBNV xu2t s+c có c1 h%i &89c ti0p c3n và tìm hi�u các ti0n b% m�i trong ngành kinh 

doanh d�ch v7 khách s$n và vui ch1i gi)i trí. 

 Các ch� �; phúc l7i khác:  

Công ty th8?ng xuyên quan tâm chú tr>ng &0n &?i s*ng tinh th.n c/a t3p th� cán b% nhân viên 

trong công ty thông qua các ho$t &%ng nh8: T( ch5c thi &2u th� thao, h%i diOn v:n ngh , h%i thi 

khéo tay, th:m hDi nhân viên *m &au, thai s)n,…Hàng n:m, Công ty t( ch5c cho ng8?i thân c/a 

CBNV công ty sang tham quan và vui ch1i miOn phí t$i Khu vui ch1i gi)i trí Vinpearl, t( ch5c 

các lO h%i, t$o sân ch1i cho con em CBNV công ty vào các d�p T0t Trung thu, qu*c t0 thi0u nhi 

1/6,… Thông qua các ho$t &%ng t3p th� &89c t( ch5c xuyên su*t trong n:m, Công &oàn Công ty 

cùng Ban v:n th� &?i s*ng &ã phát huy t*i &a vai trò không ch< trong vi c &)m b)o &?i s*ng tinh 

th.n mà còn b)o v  các l9i ích h9p pháp c/a CBNV trong toàn Công ty.  

10. CHÍNH SÁCH C� T�C  

Chính sách chi tr) c( t5c c/a Công ty &89c H�QT trình �H�C� quy0t &�nh hàng n:m c:n c5 

vào Lu3t Doanh nghi p và �i!u l  t( ch5c và ho$t &%ng c/a Công ty.  
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Công ty sI chi tr) c( t5c cho các c( &ông khi kinh doanh có lãi và hoàn thành các nghNa v7 

n%p thu0, các nghNa v7 tài chính khác theo quy &�nh c/a pháp lu3t, ngay khi tr) h0t s* c( t5c 

&ã &�nh, Công ty vKn &)m b)o thanh toán &.y &/ các kho)n n9 và các nghNa v7 tài s)n khác 

&0n h$n ph)i tr). 

C( &ông sI &89c chia c( t5c theo ph.n v*n góp. TL l  c( t5c sI &89c �$i h%i &'ng C( &ông 

quy0t &�nh d;a trên c1 s= &! xu2t c/a H%i &'ng Qu)n tr�, v�i c:n c5 là k0t qu) ho$t &%ng kinh 

doanh c/a n:m ho$t &%ng và ph81ng án ho$t &%ng kinh doanh c/a các n:m t�i. Công ty sI 

duy trì chính sách chi tr) c( t5c = m5c h9p lý và &)m b)o tL l  tái &.u t8 t$o ngu'n tài tr9 cho 

các ho$t &%ng kinh doanh c/a Công ty. 

11.   TÌNH HÌNH HO�T �NG TÀI CHÍNH  

11.1. Các ch� tiêu c� b�n trong n:m 2009  

N:m tài chính c/a Công ty b+t &.u t- ngày 01 tháng 01 và k0t thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng 

n:m, Báo cáo tài chính c/a Công ty trình bày bHng &'ng Vi t Nam, &89c l3p và trình bày phù 

h9p v�i các chu6n m;c và ch0 &% k0 toán Vi t Nam. 

 Trích kh0u hao tài s�n c1 ��nh 

Tài s)n c* &�nh &89c trích kh2u hao theo ph81ng pháp &8?ng thRng theo th?i gian s� d7ng 

8�c tính, phù h9p v�i Quy0t &�nh s* 206/2003/Q�-BTC ngày 12/12/2003 c/a B% Tài chính  

ban hành ch0 &% qu)n lý, s� d7ng và trích kh2u hao tài s)n c* &�nh. C7 th� th?i gian trích kh2u 

hao áp d7ng cho t-ng nhóm tài s)n c* &�nh t$i Công ty nh8 sau: 

Nhà c�a, v3t ki0n trúc  30 - 40 n:m  

Các công trình ki0n trúc khác  10 - 20 n:m 

Quy!n s� d7ng &2t  45 - 48 n:m 

Máy móc và thi0t b�   8 - 15 n:m 

Ph81ng ti n v3n t)i  6 - 12 n:m 

Thi0t b� truy!n dKn 25 n:m 

Thi0t b�, d7ng c7 qu)n lý   4 - 8 n:m 

Ph.n m!m máy tính 4 - 8 n:m 

Tài s)n c* &�nh khác 8 - 15 n:m   

 M.c l��ng bình quân 

Công ty luôn quan tâm nâng cao thu nh3p cho ng8?i lao &%ng trong công ty thông qua các 

ch81ng trình khen th8=ng, phúc l9i. M5c l81ng bình quân hàng tháng c/a ng8?i lao &%ng trong 
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Công ty n:m 2009 là 2.700,000 &'ng/ tháng. M5c l81ng này g2p 05 (n:m) l.n m5c l81ng t*i 

thi�u chính ph/ quy &�nh (540.000 &'ng/ tháng). 

 Thanh toán các kho�n n7 ��n h,n. 

C:n c5 vào các báo cáo ki�m toán n:m 2007, 2008 và 2009, Công ty &ã th;c hi n thanh toán 

&úng h$n và &.y &/ các kho)n n9 &0n h$n. 

 Các kho�n ph�i n;p theo lu�t ��nh 

Công ty th;c hi n nghiêm túc vi c n%p các kho)n thu0 VAT, thu0 thu nh3p doanh nghi p và các 

kho)n thu0, phí khác theo quy &�nh c/a Nhà n8�c. 

 Trích l�p các qu� 

Công ty th;c hi n vi c trích l3p các quF theo quy &�nh t$i �i!u l  t( ch5c và ho$t &%ng c/a 

Công ty và pháp lu3t hi n hành. 

 T�ng d� n7 vay  

B�ng 17: Tình hình d� n7 vay c�a Công ty t,i th�i �i/m 31/12/2009 
- Vay ng?n h,n 832.123.608.864 

Trong &ó:   

N9 trong h$n 832.123.608.864 

N9 quá h$n - 

- Vay dài h,n 4.478.651.005.195 
Trong &ó:   

N9 trong h$n 4.478.651.005.195 

N9 quá h$n - 

Ngu�n: Báo cáo tài chính ki�m toán Vinpearlland nm 2009 

B�ng 18: Tình hình công n7 ph�i thu t,i th�i �i/m 31/12 n:m 2008 và 2009 
��n v	: tri
u ��ng 

CHK TIÊU 
N:m 2008 N:m 2009 Quý I/2010 

T�ng s1 
N7 

quá h,n 
T�ng s1 

N7 
quá h,n 

T�ng s1 
N7 

quá h,n 
Ph)i thu t- khách hàng 19.235 - 14.830 245 14.214 163 
Tr) tr8�c cho ng8?i bán 16.564 - 6.437 - 12.518 - 
Ph)i thu khác 51.287 - 93.364 - 125.620 - 
D; phòng ph)i thu khó &òi - - (245) - (163)  

T�ng c;ng 87.087 - 114.385 245 152.189 163 

Ngu�n: BCTC h�p nh�t ki�m toán Vinpearlland nm  2008, 2009, BCTC riêng Quý I/2010 
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 Tình hình công n7 ph�i tr� 

B�ng 19: Các kho�n ph�i tr� t,i th�i �i/m 31/12 n:m 2008 và 2009 

��n v	: Tri
u ��ng 

CHK TIÊU 

N:m 2008 N:m 2009 Quý I/2010 

T�ng s1 
N7 

quá h,n 
T�ng s1 

N7 

quá h,n 
T�ng s1 

N7 

quá h,n 

N7 ng?n h,n 438.885 - 1.219.714 - 629.749 - 

Vay ng+n h$n 251.355 - 832.124 - 312.726 - 

Ph)i tr) cho ng8?i bán 45.307 - 36.909 - 54.700 - 

Ng8?i mua tr) ti!n tr8�c 21.098 - 22.497 - 14.606 - 

Các kho)n thu0 ph)i n%p 652 - 1.905 - 840 - 

Ph)i tr) công nhân viên 1.489 - 1.962 - 7.366 - 

Chi phí ph)i tr) 117.523 - 245.826 - 239.096 - 

Ph)i tr) khác 1.461 - 78.492 - 414 - 

N7 dài h,n 1.538.290 - 4.483.227 - - - 

Vay và n9 dài h$n 1.533.212 - 4.478.651 - 4.455.988 - 

Ph)i tr) dài h$n khác 800 - 754 - 4.452.400 - 

Thu0 thu nh3p hoãn l$i 

ph)i tr) 
861 - 964 - 

769 
- 

D; phòng tr9 c2p m2t vi c 

làm 
3.418 - 2.858 - 

- 
- 

T�ng c;ng 1.977.176 0 5.702.942 0 2.819 0 

Ngu�n: BCTC h�p nh�t ki�m toán Vinpearlland nm  2008, 2009, BCTC riêng Quý I/2010 
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11.2. Các ch� tiêu tài chính ch� y�u  

B�ng 20: M;t s1 ch� tiêu tài chính c�a doanh nghi�p 2 n:m qua 

Các ch� tiêu �n v� 2008 2009 
Quý I/2010 

1. Ch� tiêu v� kh� n:ng thanh 

toán 
   

 

Kh) n:ng thanh toán n9 ng+n h$n: 

TSL�/N9 ng+n h$n 
L.n 2,30 1,99 2,25 

Kh) n:ng thanh toán nhanh:   

TSL� - Hàng t'n kho 

        N9 ng+n h$n 

L.n 2,27 1,98 
2,22 

 

2. Ch� tiêu v� c� c0u v1n     

H  s* N9 ph)i tr)/T(ng tài s)n % 61,74% 79,36% 81,61% 

H  s* N9 ph)i tr)/ Ngu'n v*n ch/ 

s= h,u 
% 179,51% 481,52% 443,81% 

3. Ch� tiêu v� n:ng lJc ho,t �;ng     

Vòng quay hàng t'n kho:  

Giá v*n hàng bán 

Hàng t'n kho bình quân 

 

Vòng 
26,67 25,26 3,92 

Doanh thu thu.n/T(ng tài s)n L.n 0,15 0,07 0,02 

4. Ch� tiêu v� kh� n:ng sinh l�i     

TL su2t L9i nhu3n sau thu0/Doanh 

thu thu.n 
% 14,28% 14,50% 3,76% 

TL su2t L9i nhu3n sau thu0/V*n ch/ 

s= h,u 
% 6,10% 5,94% 0,47% 

TL su2t L9i nhu3n sau thu0/T(ng tài 

s)n 
% 2,10% 0,98% 0,09% 

TL su2t L9i nhu3n t- H�KD/Doanh 

thu thu.n 
% 13,78% 0,24% 5,13% 

Ngu�n: BCTC h�p nh�t ki�m toán Vinpearlland nm  2008, 2009, BCTC riêng Quý I/2010 
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11.3. Các ho,t �;ng tài chính khác  

Trong n:m 2008, 2009, Công ty có th;c hi n 3 &9t phát hành trái phi0u, thông tin c7 th� nh8 
sau:  

 Phát hành Trái phi�u l�n 1: 

Th;c hi n Ngh� quy0t �$i h%i &'ng C( &ông ngày 26 tháng 11 n:m 2007 v! vi c phát hành trái 

phi0u theo hình th5c riêng lJ, t(ng kh*i l89ng phát hành là 2.000 tL &'ng, th?i h$n t- 3 &0n 5 

n:m &� &.u t8 D; án Khu bi t th; và Sân golf Vinpearl t$i �)o Hòn Tre - Ph8?ng VNnh Nguyên 

- Thành ph* Nha Trang và các d; án khác c/a Công ty.  

7t 1: Công ty &ã hoàn t2t phát hành &9t 1 vào ngày 06/05/2008 v�i s* l89ng 1.000 trái phi0u 

m nh giá 1 tL &'ng/trái phi0u v�i t(ng giá tr� 1.000 tL &'ng. Trái phi0u phát hành bao g'm 500 

trái phi0u có kG h$n 3 n:m và 500 trái phi0u có kG h$n 5 n:m. Lãi su2t n:m &.u tiên c/a trái 

phi0u có kG h$n 3 n:m là 15% và trái phi0u có kG h$n 5 n:m là 16%. Theo Ngh� quy0t H%i ngh� 

ng8?i s= h,u trái phi0u Công ty C( ph.n Du l�ch và Th81ng m$i Vinpearl ngày 08/07/2009, lãi 

su2t t- n:m th5 2 &89c th) n(i bHng trung bình c%ng lãi su2t ti!n g�i ti0t ki m bHng VND tr) 

sau kG h$n 12 tháng c/a 04 S= giao d�ch Ngân hàng th81ng m$i (Ngân hàng �.u t8 và Phát 

tri�n Vi t Nam, Ngân hàng CP Ngo$i th81ng Vi t Nam, Ngân hàng Công th81ng Vi t Nam và 

Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri�n Nông thôn Vi t Nam) t$i ngày xác &�nh lãi su2t hàng n:m 

c%ng (+) biên &% 4%/n:m &*i v�i trái phi0u kG h$n 3 n:m ho4c c%ng (+) biên &% 4,5% &*i v�i 

trái phi0u kG h$n 5 n:m. Lãi trái phi0u &89c tr) hàng n:m vào ngày phát hành trái phi0u.  

7t 2: Phát hành vào ngày 18/03/2009 bao g'm 1.000 trái phi0u có kG h$n 5 n:m v�i lãi su2t 

th) n(i. Lãi su2t n:m &.u tiên là 10,1%/n:m. Lãi su2t c/a các n:m sau &89c xác &�nh bHng Lãi 

su2t Trái phi0u Chính ph/ cùng kG h$n phát hành t$i th?i &i�m g.n ngày xác &�nh lãi su2t nh2t 

c%ng (+) 3,5%/n:m. Lãi trái phi0u &89c tr) hàng n:m vào ngày phát hành trái phi0u. Tr8?ng 

h9p trái phi0u Chính ph/ không phát hành thành công thì lãi su2t &89c xác &�nh bHng trung bình 

c%ng lãi su2t ti0t ki m tr) sau kG h$n 12 tháng c/a 4 Ngân hàng th81ng m$i (Công th81ng, �.u 

t8, Ngo$i th81ng, Nông nghi p) c%ng 2,5%/n:m. Tr8?ng h9p lãi su2t tính &89c nêu trên v89t 

quá 150% lãi su2t c1 b)n hi n hành c/a NHNN thì lãi su2t trái phi0u &89c xác &�nh bHng 150% 

lãi su2t c1 b)n VND/n:m do NHNN công b* và có hi u l;c t$i ngày xác &�nh lãi su2t. 

 Phát hành Trái phi�u l�n 2: 

7t 3: Th;c hi n Ngh� quy0t H%i &'ng qu)n tr� s* 20/09/NQ-H�QT-VPL JSC ngày 16/09/2009 

thông qua ch/ tr81ng phát hành trái phi0u và Ngh� quy0t H�QT s* 22/09/NQ-H�QT-VPL JSC 

ngày 01/10/2009 phê duy t ph81ng án phát hành trái phi0u theo hình th5c riêng lJ. Công ty &ã hoàn 

t2t vi c phát hành 1.000 trái phi0u có m nh giá 1 tL &'ng kG h$n 3 n:m và 1.000 trái phi0u có 

m nh giá 1 tL &'ng kG h$n 5 n:m vào ngày 12/10/2009. Lãi su2t Trái phi0u: c* &�nh n:m &.u 

bHng 12%/n:m cho kG h$n 3 n:m và 12,5%/n:m cho kG h$n 5 n:m; th) n(i t- n:m th5 2; 12 
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tháng &i!u ch<nh m%t l.n, &89c xác &�nh bHng lãi su2t tr.n (cao nh2t) huy &%ng ti0t ki m kG h$n 

12 tháng tr) lãi sau c/a Ngân hàng TMCP Công Th81ng Vi t Nam t$i ngày xác &�nh lãi su2t 

c%ng biên &% 3%/n:m cho kG h$n 3 n:m và 3,5%/n:m cho kG h$n 5 n:m. Ti!n lãi &89c thanh 

toán &�nh kG 6 tháng 1 l.n. Ti!n g*c &89c thanh toán 1 l.n khi &áo h$n.��

12. TÀI S�N  

Tình hình tài s)n c* &�nh và b2t &%ng s)n &.u t8 c/a Công ty t$i th?i &i�m 31/12/2009 nh8 sau: 

 Tài s�n Công ty  

B�ng 21: Tình hình tài s�n Công ty tính ��n 31/12/2009 
         ��n v	: tri
u ��ng 

STT Tài s�n Nguyên giá Giá tr� còn l,i % Giá tr� còn l,i 

A Tài s�n c1 ��nh 2.165.810 1.946.190 89,86% 

I Tài s�n c1 ��nh h@u hình 1.404.940 1.192.106 84,85% 
1 Nhà x8=ng, v3t ki0n trúc 868.314 788.260 90,78% 

2 Máy móc, thi0t b� 398.191 300.583 75,49% 

3 Ph81ng ti n v3n t)i 102.604 84.395 82,25% 

4 Thi0t b� qu)n lý 9.620 3.842 39,94% 

6 Tài s)n khác 26.211 15.026 57,33% 

II Tài s�n c1 ��nh vô hình 104.269 97.483 93,49% 
1 Quy!n s� d7ng &2t lâu dài 29.808 29.808 100,00% 

2 Quy!n s� d7ng &2t có th?i h$n 68.470 64.117 93,64% 

3 Ph.n m!m qu)n lý 5.991 3.558 59,39% 

III 
Chi phí xây dJng c� b�n d9 
dang 656.601 656.601 100,00% 

1 
Các d; án do Công ty mm làm 
ch/ &.u t8 312.222 312.222 100,00% 

2 
Các d; án do các Công ty con 
làm ch/ &.u t8 344.379 344.379 100,00% 

B B0t �;ng s�n ��u t� 22.932 20.916 91,21% 
1 Nhà c�a, v3t ki0n trúc 20.317 18.964 93,34% 

2 Máy móc, thi0t b� 1.662 1.247 75,03% 

3 Tài s)n khác 953 705 73,98% 

 T�ng c;ng 2.188.742 1.967.106 89,87% 
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 Danh sách �0t �ai Công ty �ang qu�n lý, s5 d8ng 

S1 H7p 
��ng 

Tên khu �0t V� trí Di�n tích Th�i gian 
s9 h@u 

Ghi chú 

11/2002 
H�/T� ký 
ngày 
7/3/2002 

Xây d;ng nhà 
&ón ti0p và c.u 
c)ng 

Phía �ông 
&8?ng Tr.n 
Phú, VNnh 
Nguyên, Nha 
Trang 

 50 n:m t- 
15/10/2001 
&0n 
15/10/2051 

Giá thuê &2t : 

- �2t 3.750 m2 16.800 &/m2/n:m 
- M4t n8�c 6.001,8 m2 300 &/m2/n:m 

12/2002 
H�/T� 

- �2t xây d;ng 
làng du l�ch Bãi 
TrE �.m Già 

�)o Hòn Tre- 
Nha Trang 

510.284 m2 50 n:m t- 
23/11/2001 
&0n 
23/11/2051 

Giá thuê &2t: 
138,5&/m2/n:m  

- �2t xây d;ng 
c.u c)ng, tr$m 
&ón ti0p, khu 
d�ch v7 kF thu3t 
t- VEng Me &i 
Bãi TrE 

42.483 m2 

- M4t n8�c t$i 
Bãi TrE �.m Già 

705.525 m2 Giá thuê &2t : 
90.000&/ha/n:m 

- M4t n8�c &� 
xây d;ng c.u 
c)ng t$i VEng 
Me 

68.745 m2 

04/2003 
H�/T� ký 
ngày 
14/2/2003 

�2t thuê b( sung 
xây d;ng Làng 
Du l�ch Bãi TrE- 
�.m Già 

Bãi TrE, VEng 
Me, �)o Hòn 
Tre, Nha Trang 

138.795,5 m2 49 n:m t- 
24/12/2002 
&0n 
23/11/2051 

Giá thuê &2t:  
138,5 &/m2/n:m 

05/2003 
H�/T� 

M= r%ng khu nhà 
&ón ti0p  

C$nh Công 
viên B$ch 
�Hng, Phía 
&ông &8?ng 
Tr.n Phú, Tp. 
Nha Trang 

 50 n:m t- 
24/12/2002 
&0n 
15/10/2051 

Giá thuê &2t : 

- �2t 3.170,8 m2 16.800&/m2/n:m 
- M4t n8�c 5.513,3 m2 300 &/m2/n:m 

23/2007 
H�/T� và 
Quy0t &�nh 
s* 
3593/Q�-
UB ngày 
28/12/2004  

Xây d;ng d; án 
Khu Bi t th; và 
sân Golf 
Vinpearl 

�)o Hòn Tre, 
Ph8?ng VNnh 
Nguyên, Tp. 
Nha Trang 

   

- �2t xây d;ng 
Khu Bi t  th; 

154.012 m2 Lâu dài - Nhà n8�c giao 
&2t có thu ti!n s� 
d7ng &2t 

- �2t xây d;ng 
sân Golf 

996.654 m2 50 n:m t- 
28/12/2004 
&0n 
28/12/2054 

Giá thuê : do 
UBND T<nh quy0t 
&�nh ban hành. 
�1n giá (n &�nh 05 
n:m, h0t th?i h$n 
(n &�nh Giám &*c 

- M4t n8�c 320.170 m2 
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S1 H7p 
��ng 

Tên khu �0t V� trí Di�n tích Th�i gian 
s9 h@u 

Ghi chú 

S= Tài chính &i!u 
ch<nh &1n giá thuê 
cho th?i h$n ti0p 
theo  

Gi2y CN 
QSD &2t s* 
AG 809390 
do UBND 
t<nh c2p 
ngày 
31/1/2007 

Ô CC-2 (Phân 
khu KT-A) Khu 
du l�ch và sinh 
thái An Viên 

Ph8?ng VNnh 
Nguyên, 
Ph8?ng VNnh 
Tr8?ng, Tp. 
Nha Trang 

1.726 m2 &0n ngày 
26/01/2055 

- Nhà n8�c giao 
&2t có thu ti!n s� 
d7ng &2t 
- �ã th0 ch2p v�i 
NH�T PT Khánh 
Hoà theo h9p &'ng 
th0 ch2p 
01/2007/H�TC 

Gi2y CN 
QSD &2t s* 
AG 809389 

Ô CC-1 (Phân 
khu KT-A) Khu 
du l�ch và sinh 
thái An Viên 

Ph8?ng VNnh 
Nguyên, 
Ph8?ng VNnh 
Tr8?ng, Tp. 
Nha Trang 

2.271 m2 &0n ngày 
26/01/2055 

- Nhà n8�c giao 
&2t có thu ti!n s� 
d7ng &2t 
- �ã th0 ch2p v�i 
NH�T PT Khánh 
Hoà theo h9p &'ng 
th0 ch2p 
01/2007/H�TC 

Gi2y CN 
QSD &2t s* 
AE 892534 
do UBND 
t<nh c2p 
ngày 
8/5/2007 

�2t Ô TM-B 
Khu Du l�ch và 
sinh Thái An 
Viên 

Ph8?ng VNnh 
Nguyên và 
Ph8?ng VNnh 
Tr8?ng, Tp. 
Nha Trang 

6.647 m2 &0n ngày 
26/01/2055 

 Nhà n8�c giao &2t 
có thu ti!n s� d7ng 
&2t 

Gi2y CN 
QSD &2t s* 
BA 171369 
do UBND 
t<nh c2p 
ngày 
05/02/2010 

�2t Ô KT-A1 
Khu Du l�ch và 
sinh Thái An 
Viên 

Ph8?ng VNnh 
Nguyên và 
Ph8?ng VNnh 
Tr8?ng, Tp. 
Nha Trang 

5.931,5 m2 Lâu dài  Nhà n8�c giao &2t 
có thu ti!n s� d7ng 
&2t 

Gi2y CN 
QSD &2t s* 
BA 171367 
do UBND 
t<nh c2p 
ngày 
05/02/2010 

�2t Ô KT-A2 
Khu Du l�ch và 
sinh Thái An 
Viên 

Ph8?ng VNnh 
Nguyên và 
Ph8?ng VNnh 
Tr8?ng, Tp. 
Nha Trang 

7.273 m2 Lâu dài  Nhà n8�c giao &2t 
có thu ti!n s� d7ng 
&2t 

 
Ngu�n: Vinpearl Land 
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 Ho,t �;ng ��u t�  

Công ty &ang th;c hi n &.u t8 góp v*n vào các Công ty nh8 sau: 

��n v	 tính: tri
u ��ng  

Công ty 
V1n �i�u 

l� 

Ph�n v1n 
góp c�a 
Công ty 

TB l� c� 
ph�n n?m 

gi@ (%) 

Công ty C( ph.n Du l�ch Vi t Nam Vitours 29.100 8.478 29,13 

Công ty C( ph.n Phát tri�n và D�ch v7 Vincharm 400.000 8.000 20 

Công ty C( ph.n PCM 55.000 11.000 20 

Công ty C( Ph.n Du l�ch Vi t Nam t$i TP H' Chí 
Minh  31.500 7.964 25,28 

Công ty C( ph.n B2t &%ng s)n Thanh Niên 280.000 56.000 20 

Công ty C( ph.n �.u t8 và Phát tri�n ��a *c 
Hoàng Gia 2.000.000 680.000 34 

Công ty C( ph.n Viettronics �*ng �a (*) 22.000 5.345 24,3 

Công ty C( ph.n �.u t8 Du l�ch Vinpearl H%i An 300.000 90.000 30 

Công ty C( ph.n Vinpearl �à NMng 288.000 115.200 40 

Công ty C( Ph.n Du l�ch Vi t Nam t$i Hà N%i 30.000 2.125 7,08 

Công ty CP Phát tri�n N:ng l89ng Thu3n Phong 100.000 3.000 3 

(*): Công ty con là Công ty C( ph.n Phát tri�n Thành ph* Xanh &ã hoàn t2t vi c mua và s= h,u 
534.500 c( ph.n (t81ng &81ng 24,30% v*n &i!u l ) c/a Công ty C( ph.n Viettronics �*ng �a 
k� t- ngày 28 tháng 5 n:m 2009. 

�

13. H�I =NG QU�N TR�, BAN GIÁM �C VÀ BAN KI3M SOÁT  

13.1. Các Thành viên H;i ��ng Qu�n tr� 

� Ch� t�ch H;i ��ng Qu�n tr� : Ông Nguy*n Tr+ng Hi�n 
Gi�i tính:   Nam 

CMND s*:   013125149 

Ngày c2p:    06/10/2008 

N1i c2p:    Công an TP Hà N%i 



 
               B�N CÁO B�CH CÔNG TY CP DU L�CH VINPEARLLAND 

 

             CÔNG TY C� PH�N CH�NG KHOÁN VINCOM                              

�

���

Gi�i tính:   Nam 

Ngày tháng n:m sinh:  05/01/1945 

N1i sinh:   H)i Phòng 

Qu*c t�ch:   Vi t Nam 

Dân t%c:   Kinh  

Quê quán:   H)i Phòng 

��a ch< th8?ng trú:           S* 31 Ngõ Gi0ng, ph* �ông Các, ph8?ng Ô Ch9 D-a, qu3n �*ng 
�a, Tp Hà N%i 

Trình &% v:n hóa:  10/10 

Trình &% chuyên môn: KF s8 

Quá trình công tác:  

 + T� 1989 – 10/2005 Phó Giám &*c Trung Tâm Thông Tin T8 v2n và Xúc ti0n �.u t8 
    Tp H)i Phòng 

 + T� 10/2005 – 11/2007 Giám &*c Công ty CP �.u T8 Phan Gia, Phó Giám &*c  
    Công ty CP T8 v2n �.u t8 C�u Long Vinashin  

+ T� 11/2007 – nay  Làm vi c t$i Công ty CP Du l�ch Vinpearlland 

Ch5c v7 hi n t$i :   Ch/ t�ch H�QT kiêm T(ng Giám &*c Công ty CP Du l�ch  
   Vinpearlland 

Ch5c v7 hi n &ang n+m gi, = các t( ch5c khác :  

Hành vi vi ph$m pháp lu3t : Không 

S* c( ph.n n+m gi, (05/03/2010): 20.000 c( ph.n, chi0m 0,020% v*n �i!u l   

  Trong �ó :  S� h�u cá nhân: 20.000 c� ph�n, chi�m 0,020% v�n �i�u l
 
     ��i di
n s� h�u : 0 c� ph�n 

S* c( ph.n c/a nh,ng ng8?i liên quan: Không  

Các kho)n n9 &*i v�i Công ty: Không 

Quy!n l9i mâu thuKn v�i Công ty: Không 

� Ông Ph,m Nh�t V�7ng – Thành viên H;i ��ng qu�n tr� 

Gi�i tính:   Nam 

CMND s*:   011388711 

Ngày c2p:   28/08/2001 

N1i c2p:    Công an TP Hà N%i 

Ngày tháng n:m sinh:  05/08/1968 

N1i sinh:   Hà N%i 

Qu*c t�ch:   Vi t Nam 
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Dân t%c:    Kinh  

Quê quán:   Hà TNnh 

��a ch< th8?ng trú:         193C, ph* Bà Tri u, ph8?ng Lê �$i Hành, qu3n Hai Bà Tr8ng, 
Hà N%i 

Trình &% v:n hóa:  12/12  

Trình &% chuyên môn:  KF s8 kinh t0 ��a ch2t 

Quá trình công tác:  

+ T� 1993 – 08/2002: Thành viên sáng l3p Công ty TNHH Technocom, Ukraina, thu%c 
T3p &oàn Technocom (nay là T3p &oàn Vingroup) 

+  T� 09/02- 07/2006: Thành viên sáng l3p Công ty TNHH Du l�ch và Th81ng m$i Hòn 
Tre 

+ T� 07/2006 - nay: Thành viên H%i &'ng Qu)n tr� Công ty C( ph.n Du l�ch 
Vinpearlland 

Ch5c v7 hi n t$i :  Thành viên H%i &'ng Qu)n tr� Công ty C( ph.n Du l�ch 
Vinpearlland 

Ch5c v7 hi n &ang n+m gi, = các t( ch5c khác : Thành viên H�QT Công ty CP Vincom 

Hành vi vi ph$m pháp lu3t : Không 

S* c( ph.n n+m gi, (05/03/2010): 11.000.000 c( ph.n, chi0m 11% v*n �i!u l   

 Trong �ó :  S� h�u cá nhân: 11.000.000 c� ph�n, chi�m 11% v�n �i�u l
  
     ��i di
n s� h�u : 0 c� ph�n 

S* c( ph.n c/a nh,ng ng8?i liên quan: Không  

Quy!n l9i mâu thuKn v�i Công ty: Không 

Các kho)n n9 &*i v�i Công ty: Không 

� Thành viên H;i ��ng Qu�n tr�: Bà V- Tuy�t HEng 

Gi�i tính:   N, 

CMND s*   024999821 

Ngày c2p:   01/07/2008  

N1i c2p:    Công an TP H' Chí Minh 

Gi�i tính:   N, 

Ngày tháng n:m sinh:  17/07/1968 

N1i sinh:   �*ng �a, Hà N%i 

Qu*c t�ch:   Vi t Nam 

Dân t%c:   Kinh  
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��a ch< th8?ng trú:           Phòng 323, Lô A, Chung c8 43, H' V:n Huê, Ph8?ng 9, Qu3n 
    Phú Nhu3n, TP H' Chí Minh 

Trình &% v:n hóa:  12/12  

Trình &% chuyên môn: C� nhân Kinh t0 

Quá trình công tác:  

+ T� 1991 – 1992 : Làm vi c t$i Công ty Vinaconex – Hà n%i 

+ T� 1992  – 1993 : Làm vi c t$i Công ty Vicarent – Hà n%i 

+ T� 11/1994 – 10/2005: Tr8=ng phòng XNK Công ty Schmidt  - CN H' Chí Minh. 

+ T� 11/2005 – 10/2006 : Chánh v:n phòng công ty CP B2t &%ng s)n Mi!n Nam  
   (Nay là Công ty C� ph�n Phát tri�n và D	ch v� Vincharm) 

+ T� 10/2006 – 10/2007 : Phó T(ng Giám &*c Công ty C( ph.n Du l�ch Vinpearlland 

+ T- 10/2007 –  08/2008: Làm vi c t$i Công ty CP Vincom t$i TP. H' Chí Minh 

Ch5c v7 hi n t$i :   :Thành viên H�QT Công ty C( ph.n Du l�ch Vinpearlland. 

Ch5c v7 hi n &ang n+m gi, = các t( ch5c khác: Phó Giám &*c chi nhánh Công ty CP Vincom 

Hành vi vi ph$m pháp lu3t: Không 

S* c( ph.n n+m gi, (05/03/2010): 3.000 c( ph.n, chi0m 0,003% v*n �i!u l   

  Trong �ó :  S� h�u cá nhân: 3.000 c� ph�n, chi�m 0,003% v�n �i�u l
  
     ��i di
n s� h�u : 0 c� ph�n 

S* c( ph.n c/a nh,ng ng8?i liên quan:   

* Ch	 V� Khánh Ph��ng,CMND s�: 011706177 n�m gi�: 7000 c� ph�n,chi�m 0,007% v�n 
�i�u l
 

Quy!n l9i mâu thuKn v�i Công ty: Không 

Các kho)n n9 &*i v�i Công ty:Không 

� Thành viên H;i ��ng Qu�n tr�: Bà Mai Thu Th�y 

Gi�i tính:   N, 

CMND s*:   011706103 

Ngày c2p :   28/06/2007 

N1i c2p :   Công an TP Hà N%i 

Gi�i tính:   N, 

Ngày tháng n:m sinh:  04/09/1975 

N1i sinh:   Hà N%i 

Qu*c t�ch:   Vi t Nam 
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Dân t%c:   Kinh  

Quê quán:   Ninh Bình 

��a ch< th8?ng trú:         S* 18 Ngõ 663, &8?ng La Thành, ph8?ng Thành Công, qu3n Ba 
�ình, Tp. Hà N%i 

Trình &% v:n hóa:  12/12  

Trình &% chuyên môn: C� nhân Kinh t0 

Quá trình công tác:  

+ T� 1997 - 2005 Làm vi c t$i Trung tâm hQ tr9 phát tri�n các Doanh nghi p v-a và 
nhD ngoài qu*c doanh – Liên minh H9p tác xã Vi t Nam 

+ T� 2005 – 07/2006 Giám &*c công ty TNHH Du l�ch và Th81ng m$i Hòn Tre 

+  T� 07/2006- nay: Làm vi c t$i Công ty CP Du l�ch Vinpearlland 

Ch5c v7 hi n t$i :  Thành viên H�QT kiêm Phó T(ng Giám &*c Hành chính Công ty 
CP Du l�ch Vinpearlland 

Ch5c v7 hi n &ang n+m gi, = các t( ch5c khác: không 

Hành vi vi ph$m pháp lu3t: Không 

S* c( ph.n n+m gi, (05/03/2010): 4.000 c( ph.n, chi0m 0,004% v*n �i!u l   

  Trong �ó :  S� h�u cá nhân: 4.000 c� ph�n, chi�m 0,004% v�n �i�u l
  
     ��i di
n s� h�u: 0 c� ph�n 

S* c( ph.n c/a nh,ng ng8?i liên quan:   

* Ch�ng Nguy�n V� H�ng, CMND: 011933088 n�m gi�: 1.000 c� ph�n,  

        chi�m 0,001% v�n �i�u l
 

* Ch	 ru�t Mai H��ng N�i, CMND: 011480352 n�m gi�: 24.500 c� ph�n 

        chi�m 0,0245% v�n �i�u l
 

* B� Mai T�t T�, H� chi�u: A1157240   n�m gi�: 4.500 c� ph�n, 

         chi�m 0,0045% v�n �i�u l
 

* M� B� Th	 Thu�n, H� chi�u: N 1047427   n�m gi� 1.500 c� ph�n, 

         chi�m 0,0015% v�n �i�u l
 

Quy!n l9i mâu thuKn v�i Công ty: Không 

Các kho)n n9 &*i v�i Công ty:Không 

� Thành viên H;i ��ng Qu�n tr�: Ông Cng Thanh Th�y 

Gi�i tính:    Nam 

CMND s*:    225539802 

Ngày c2p:   14/01/2010 



 
               B�N CÁO B�CH CÔNG TY CP DU L�CH VINPEARLLAND 

 

             CÔNG TY C� PH�N CH�NG KHOÁN VINCOM                              

�

���

N1i c2p:   Công an t<nh Khánh Hòa 

Gi�i tính:   Nam 

Ngày tháng n:m sinh:  22/05/1969 

N1i sinh:   Hà N%i  

Qu*c t�ch:   Vi t Nam 

Dân t%c:   Kinh  

Quê quán:   Hà Tây 

��a ch< th8?ng trú:         Khu &ô th� An Viên, ph8?ng VNnh Nguyên, TP Nha Trang, t<nh 
Khánh Hòa 

Trình &% v:n hóa:  12/12  

Trình &% chuyên môn:  Th$c sN Qu)n tr� kinh doanh 

Quá trình công tác:  

+ T� 1992 - 1996: Tr9 lý giám &*c chi nhánh Hà N%i, Công ty liên doanh Golden 
Hope – Nhà Bè 

+ T� 1996 – 2003:  Giám &*c nhân s; khách s$n Daewoo Hà N%i  

+ T� 12/2003 - 2/2004:  Phó T(ng Qu)n lý ph7 trách nhân s;, &ào t$o và phát tri�n B nh 
vi n Vi t Pháp 

+  T� 2004 – nay:    Làm vi c t$i Công ty CP Du l�ch Vinpearlland 

Ch5c v7 hi n t$i :   Thành viên H�QT kiêm Phó T(ng Giám &*c phát tri�n D; án 
Công ty CP Du l�ch Vinpearlland. 

Hành vi vi ph$m pháp lu3t: Không 

S* c( ph.n n+m gi, (05/03/2010): 4.000 c( ph.n, chi0m 0,004% v*n �i!u l   

  Trong �ó :  S� h�u cá nhân: 4.000 c� ph�n, chi�m 0,004% v�n �i�u l
  
     ��i di
n s� h�u: 0 c� ph�n 

S* c( ph.n c/a nh,ng ng8?i liên quan:   

* V�, Phùng Thu H�ng,  CMND: 011500965  n�m gi�: 1.000 c� ph�n,  

     chi�m 0,001% v�n �i�u l
.�

Quy!n l9i mâu thuKn v�i Công ty: Không 

Các kho)n n9 &*i v�i Công ty:Không 

13.2. Thành viên Ban Giám �1c 

� T�ng Giám �1c Công ty: Ông Nguy*n Tr+ng Hi�n (Xem m8c trên) 

� Phó T�ng Giám �1c Hành chính: Bà Mai Thu Th�y (Xem m8c trên). 

� Phó T�ng Giám �1c phát tri/n DJ án: Ông Cng Thanh Th�y (Xem m8c trên) 
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� Phó T�ng Giám �1c Công ty ph8 trách khách s,n: Ông Tr�n Anh Tu0n 
Gi�i tính:   Nam 

CMND s*:    220586131 

Ngày c2p:   12/03/2008 

N1i c2p:    Công an t<nh Khánh Hòa 

Gi�i tính:   Nam 

Ngày tháng n:m sinh:  01/01/1966 

N1i sinh:   Khánh Hòa 

Qu*c t�ch:   Vi t Nam 

Dân t%c:   Kinh  

Quê quán:   Bình ��nh 

��a ch< th8?ng trú:         82 &8?ng 2/4, ph8?ng V$n Th$nh, Nha Trang, Khánh Hòa 

Trình &% v:n hóa:  12/12  

Trình &% chuyên môn:  C� nhân ngo$i ng, 

Quá trình công tác:  

+ T� 1989 – 1999 Phó Giám &*c Trung Tâm �i!u Hành Công ty Du l�ch Khánh Hòa 

+ T� 1999 – 2001 Phó Giám �*c Công ty Liên doanh Bi�n Xanh 

+ T� 2001 – 2002 Giám �*c Công ty TNHH Du l�ch Tr.m H81ng 

+ T� 2002 – 2004 Phó Giám �*c Công ty TNHH Du l�ch và Th81ng m$i Hòn Tre 

+ T� 2004 – 2007 �i!u ph*i d; án  Công ty CP &�a *c Du l�ch �ông H)i 

+ T� 02 - 09/2007 : Làm vi c t$i Công ty CP Du l�ch Vinpearlland 

+ T� 10/2007 - nay: Phó T(ng Giám �*c ph7 trách Khách s$n Công ty CP Du l�ch 
Vinpearlland 

Hành vi vi ph$m pháp lu3t: Không 

S* c( ph.n n+m gi, (05/03/2010): 3.000 c( ph.n, chi0m 0,003% v*n �i!u l   

  Trong �ó :  S� h�u cá nhân: 3.000 c� ph�n, chi�m 0,003% v�n �i�u l
  
     ��i di
n s� h�u: 0 c� ph�n 

S* c( ph.n c/a nh,ng ng8?i liên quan: Không  

Quy!n l9i mâu thuKn v�i Công ty: Không 

Các kho)n n9 &*i v�i Công ty:Không 

13.3. K� toán tr�9ng 

� K� toán tr�9ng: Ông Nguy*n Th�nh 
Gi�i tính:   Nam 
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CMND s*:    220578663 

Ngày c2p:   22/12/1999 

N1i c2p:   Công an t<nh Khánh Hòa 

Gi�i tính:   Nam 

Ngày tháng n:m sinh:  20/06/1967 

N1i sinh:   Khánh Hòa 

Qu*c t�ch:   Vi t Nam 

Dân t%c:   Kinh  

Quê quán: Khánh Hòa 

��a ch< th8?ng trú:      S* 3A &8?ng Hi!n L81ng, ph8?ng Ph8�c Hòa, Tp Nha Trang, 
t<nh Khánh Hòa 

Trình &% v:n hóa: 12/12  

Trình &% chuyên môn: C� nhân kinh t0 

Quá trình công tác:  

+ T� 10/1989 – 04/1994 Nhân viên k0 toán Công ty Pan Viet 

 + T� 05/1994 – 04/1995 Nhân viên k0 toán Công ty Du L�ch Khánh Hòa 

+ T� 05/1995 – 1998  Nhân viên k0 toán Công ty LD khách s$n Nha Trang Lodge 

+ T� 1999 – 11/2008 Làm vi c t$i Công ty  Ki�m toán và T8 v2n (A&C) 

+ T� 12/2008 ��n nay  Làm vi c t$i Công ty CP Du l�ch Vinpearlland 

Ch5c v7 hi n t$i:  K0 toán tr8=ng Công ty CP Du l�ch Vinpearlland 

Hành vi vi ph$m pháp lu3t: Không 

S* c( ph.n n+m gi,:  Không 

S* c( ph.n c/a nh,ng ng8?i liên quan: Không  

Quy!n l9i mâu thuKn v�i Công ty: Không 

Các kho)n n9 &*i v�i Công ty:Không 

13.4. Thành viên  Ban Ki/m soát 

� Tr�9ng ban Ki/m soát : Ông Tr�n Vi�t Hùng  

Gi�i tính:   Nam 

CMND s*:   011912777 

Ngày c2p:   03/05/2007 

N1i c2p:    Công an TP Hà N%i 

Gi�i tính:   Nam 

Ngày tháng n:m sinh:  27/08/1978 
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N1i sinh:   Hà N%i 

Qu*c t�ch:   Vi t Nam 

Dân t%c:   Kinh  

Quê quán:   Phú Th> 

��a ch< th8?ng trú:         26B ph* Tr.n H8ng �$o, ph8?ng Phan Chu Trinh, qu3n Hoàn 
Ki0m, Hà N%i  

Trình &% v:n hóa:  12/12 

Trình &% chuyên môn:  C� nhân kinh t0 - chuyên ngành Ki�m toán 

Quá trình công tác:  

+ T� 2000 - 2002: K0 toán t(ng h9p Công ty TNHH Th81ng m$i �$i Vi t 

+ T� 2002 - 2005: Tr9 lý ki�m toán, Ki�m toán viên Công ty D�ch v7 T8 v2n Tài 
chính, K0 toán và Ki�m toán - B% Tài Chính, 

+ 11/2005 - 09/06: Ki�m toán viên Công ty H9p danh Ki�m toán và ��nh giá VN 

+ T� 09/06 - 03/07: Chuyên viên Phòng tài chính T3p &oàn Technocom, Kharkov, 
Ucraina 

+ T� 04/07 - 10/07: Chuyên viên Phòng tài chính Công ty CP truy!n thông Vi t Nam 

Ch5c v7 hi n t$i: Tr8=ng ban ki�m soát Công ty CP Du l�ch  Vinpearlland 

Hành vi vi ph$m pháp lu3t: Không 

S* c( ph.n n+m gi,:  Không 

S* c( ph.n c/a nh,ng ng8?i liên quan: Không  

Quy!n l9i mâu thuKn v�i Công ty: Không 

Các kho)n n9 &*i v�i Công ty:Không 

� Thành viên Ban Ki/m soát: Ông L�u Chí Hi�u  

Gi�i tính:  Nam 

CMND s*:  011512783 

Ngày c2p:  19/06/1987 

N1i c2p:  Công an TP Hà N%i 

Gi�i tính:  Nam 

Ngày tháng n:m sinh: 20/08/1971 

N1i sinh:  Hà N%i  

Qu*c t�ch:  Vi t Nam 

Dân t%c:  Kinh  
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Quê quán:  Ngh  An 

��a ch< th8?ng trú:      30 ph* NguyOn Huy T;, qu3n Hai Bà Tr8ng, Hà N%i 

Trình &% v:n hóa: 12/12  

Trình &% chuyên môn: KF s8 chuyên ngành thi0t k0 ch0 t$o máy tàu 

Quá trình công tác:  

+ T� 1999 - nay:Chánh v:n phòng Công ty Promproduct Ltd  

  Giám &*c Công ty Technocom JSC 

Ch5c v7 hi n t$i: Thành viên Ban ki�m soát công ty C( ph.n Du l�ch Vinpearlland 

Ch5c v7 hi n &ang n+m gi, = các t( ch5c khác : Giám &*c Công ty Technocom JSC 

Hành vi vi ph$m pháp lu3t: Không 

S* c( ph.n n+m gi,: 3.000 c( ph.n, chi0m 0,003% v*n �i!u l    

Trong �ó :  + S� h�u cá nhân : 3.000 c� ph�n, chi0m 0,003% v*n �i!u l  

    + ��i di
n s� h�u :  0 c� ph�n 

S* c( ph.n c/a nh,ng ng8?i liên quan:  

* V�, Nguy�n Th	 Mai Thu, h� chi�u: N 1127298, n�m gi�: 11.000 c� ph�n, chi�m 0,011% v�n 
�i�u l
 

* M�, �  Th	 Giang, CMND: 011187563, n�m gi�: 500 c� ph�n, chi�m 0,0005% v�n �i�u l
 

* Em, L�u Nguy�n Chí Nhân,CMND 011728666, n�m gi�: 500 c� ph�n, chi�m 0,0005% v�n 
�i�u l
 

Quy!n l9i mâu thuKn v�i Công ty: Không 

Các kho)n n9 &*i v�i Công ty:Không 

� Thành viên Ban Ki/m soát: Bà Nguy*n Thu Ph��ng    

Gi�i tính:  N, 

CMND s*:  011828546 

Ngày c2p:  01/06/1994 

N1i c2p:  Công an TP Hà N%i 

Gi�i tính:  N, 

Ngày tháng n:m sinh: 21/03/1977 

N1i sinh:  Hà N%i 

Qu*c t�ch:  Vi t Nam 

Dân t%c:  Kinh  

Quê quán:  Hà N%i 
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��a ch< th8?ng trú:      P305 B% Th/y s)n, ph8?ng Ng>c Khánh, Ba �ình, Hà N%i 

Trình &% v:n hóa: 12/12  

Trình &% chuyên môn: C� nhân Kinh t0 - chuyên ngành K0 toán 

Quá trình công tác:  

+ T� 1997 - 1998:K0 toán viên Công ty �á quý Vi t Nh3t 

+  T� 1999 - 2001: K0 toán t(ng h9p Công ty Th81ng m$i Ph81ng VE 

+ T� 2002 - 09/2003: K0 toán Trung tâm h9p tác Lao &%ng & Th81ng m$i qu*c t0 Công 
ty �.u t8 Xây d;ng Hà N%i 

+  T- 2003 – 2007: Làm vi c t$i Công ty C( ph.n Du l�ch Vinpearlland 

+  T- 2007 – nay: Làm vi c t$i Công ty TNHH Du l�ch và Th81ng m$i M4t Tr?i 

Ch5c v7 hi n t$i :  Thành viên ban ki�m soát Công ty C( ph.n Du l�ch Vinpearlland 

Hành vi vi ph$m pháp lu3t: Không 

S* c( ph.n n+m gi,:  Không 

S* c( ph.n c/a nh,ng ng8?i liên quan: 

� ��Ch�ng, Ph�m Kh�c Du!n, CMND: 011781790, n�m gi�: 2.000  c� ph�n,chi�m 0,002% 
v�n �i�u l
 

* Em ru�t, Nguy�n Th	 Mai Ph��ng, CMND: 012094496, n�m gi�: 4.500 c� ph�n,chi�m 
0,0045% v�n �i�u l
 

Quy!n l9i mâu thuKn v�i Công ty: Không 

Các kho)n n9 &*i v�i Công ty:Không�

14. K
 HO�CH L I NHU�N N>M 2010 

14.1. Phân tích �i/m m,nh, �i/m y�u, c� h;i, nguy c� 

 i/m m,nh  

Vinpearl Land t>a l$c t$i �)o Hòn Tre- V�nh Nha Trang và có r2t nhi!u th0 m$nh: 

� V� trí ��a lý: 
Vinpearl Land nHm trên �)o Hòn Tre- V�nh Nha Trang. �ây là m%t v� trí &+c &�a l8ng t;a núi, 

m4t h8�ng bi�n, thiên nhiên 8u &ãi, v�i bãi bi�n dài cát m�n, khí h3u n+ng 2m quanh n:m, mùa 

m8a ng+n, nhi t &% trung bình 240C và ít m8a bão, Vinpearl Land nHm trên &)o, v-a bi t l3p v�i 

&2t li!n nh8ng l$i không quá xa trung tâm thành ph*, v-a &)m b)o tính ri!n t8 cho khách ngh< 

d8Png nh8ng l$i r2t thu3n ti n trong vi c &i l$i. 

H1n n,a, c1 s= h$ t.ng giao thông &0n Nha Trang &ang &89c c)i thi n nâng c2p, ch< trong vòng 

h1n 01 gi? bay t- Hà N%i ho4c thành ph* H' Chí Minh, khách du l�ch có th� &0n Khánh Hoà &� 
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ngh< ng1i, th8 giãn và gi)i trí v�i nh,ng phong c)nh h,u tình, NHm trên các tr7c giao thông 

quan tr>ng c/a c) n8�c nh8: Qu*c l% 1A và &8?ng s+t n*i li!n B+c Nam, Qu*c l% 26 n*i v�i 

�:k L:k và các t<nh Tây Nguyên, Khánh Hoà có h  th*ng h$ t.ng giao thông c;c kG thu3n ti n 

cho khách du l�ch v�i 6 c)ng bi�n l�n cho tàu du l�ch t- 04-05 sao có tr>ng t)i l0.000 - 30.000 

t2n c3p b0n, có ga &8?ng s+t chính, sân bay Cam Ranh ch< cách Thành ph* Nha Trang 35km. 

Trong n:m 2009, sân bay Cam Ranh hi n &ã &89c xây d;ng và nâng c2p tr= thành sân bay qu*c 

t0 góp ph.n thu hút thêm nhi!u du khách &0n Nha Trang. 

� a d,ng v� s�n phDm d�ch v8 
Bên c$nh thu3n l9i v! &i!u ki n t; nhiên, v�i ti!m l;c tài chính hùng m$nh Công ty &ã xây d;ng 

&89c m%t qu.n th� du l�ch khách s$n l�n nh2t và hi n &$i nh2t Vi t Nam, cung c2p nhi!u lo$i 

hình d�ch v7 phong phú &%c &áo nh2t trong c) n8�c, t- ngh< ng1i, mua s+m &0n  vui ch1i gi)i 

trí. Các công trình c/a Công ty CP Du l�ch Vinpearlland &!u mang t.m quy mô &$t kL l7c Vi t 

Nam và Th0 gi�i nh8: Khách s$n Vinpearl Resort & Spa v�i công su2t g.n 500 phòng ngh<, &$t 

tiêu chu6n 5 sao &89c xây d;ng trên di n tích 11.000 m2; Tuy0n cáp treo v89t bi�n có chi!u dài 

3.320 m &ang &89c &:ng ký là tuy0n cáp treo v89t bi�n dài nh2t th0 gi�i; Khu vui ch1i gi)i trí 

Vinpearl trên &)o hi n &$i nh2t Vi t Nam v�i các trò ch1i &a d$ng 5ng d7ng thành t;u khoa h>c 

m�i nh2t, &89c xây d;ng trên di n tích 200.000 m2; Khu nhà hát ngoài tr?i và sân kh2u nh$c 

n8�c v�i s5c ch5a h1n 5.000 chQ ng'i; Trung tâm h%i ngh� &a n:ng g.n 1.500 chQ ng'i v�i các 

trang thi0t b� âm thanh ánh sáng t*i tân, Khu ph* mua s+m v�i h1n 100 gian hàng v�i di n tích 

s� d7ng linh ho$t. 

� ;i ng- qu�n lý - �i�u hành chuyên nghi�p 
Không ch< có m%t c1 s= v3t ch2t kF thu3t h$ t.ng t*t, Vinpearl Land &ang &89c qu)n lý &i!u 

hành b=i nh,ng thành viên &.y nhi t huy0t và có trình &% cao. �%i ngE cán b% qu)n lý c/a khách 

s$n &89c &ào t$o bài b)n và ti0p thu &89c nh,ng ki0n th5c và kinh nghi m qu)n lý khách s$n 

&$t tiêu chu6n qu*c t0. �%i ngE cán b% &i!u hành c/a Công ty luôn phát huy nh,ng &i�m m$nh 

v! nghi p v7 qu)n lý &$t &Rng c2p qu*c t0, &'ng th?i luôn chú tr>ng &0n vi c chu6n hóa và hoàn 

thi n các quy trình nghi p v7  k0t h9p v�i các ch81ng trình &ào t$o th8?ng xuyên cho nhân viên 

c) v! kF n:ng lKn thái &% ph7c v7 khách hàng.  

� Th��ng hi�u m,nh, g?n li�n v6i các sJ ki�n mang t�m qu1c t� 

Th81ng hi u Vinpearl Land &ã &89c nhi!u khách hàng trong và ngoài n8�c bi0t &0n nh8 m%t 

qu.n th� ngh< d8Png, vui ch1i gi)i trí l�n nh2t và hi n &$i nh2t Vi t Nam. Các d�ch v7 c/a 

Vinpearl Land v89t tr%i v! t2t c) các m4t nh8: th81ng hi u, quy mô, ch2t l89ng d�ch v7, công 

ngh  và chi0n l89c phát tri�n.  Chính vì v3y, Vinpearl Land luôn &89c l;a ch>n làm &�a &i�m &� 
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t( ch5c các s; ki n l�n nh8 Hoa H3u Vi t Nam 2006, Duyên Dáng VN 2006, chung k0t Ti0ng 

hát truy!n hình Sao Mai 2007, Hoa H3u Th0 Gi�i Ng8?i Vi t 2007, ph.n thi &4c bi t cu%c thi 

Hoa H3u Trái �2t 2007,… và s+p t�i &ây là các cu%c thi hoa h3u qu*c t0: Hoa h3u Th0 gi�i 

Ng8?i Vi t 2010, Hoa h3u Trái &2t 2010. 

 i/m y�u 

� LJc l�7ng cán b; qu�n lý 
S; phát tri�n m$nh mI c/a Công ty trong th?i gian g.n &ây và trong t81ng lai &ã là m%t thách 

th5c &*i v�i Ban lãnh &$o công ty trong vi c &i!u hành qu)n lý. Tuy l;c l89ng lao &%ng c/a 

Công ty có trình &% chuyên môn t*t nh8ng v�i t*c &% phát tri�n m$nh c/a Công ty nh8 hi n nay 

thì s* l89ng cán b% = các b% ph3n mDng &i, áp l;c công vi c gia t:ng. Do &ó, Công ty c.n ph)i 

có ch0 &% tuy�n d7ng, &ào t$o t*t nh2t và c1 ch0 qu)n lý phù h9p &� &)m b)o cho nhu c.u t:ng 

tr8=ng. 

� Nhu c�u v1n cho sJ t:ng tr�9ng l6n 

Cho &0n th?i &i�m hi n nay, Vinpearl Land là qu.n th� du l�ch ngh< d8Png có quy mô l�n nh2t 

Vi t Nam. Tuy nhiên v�i m7c tiêu &áp 5ng ngày càng t*t h1n nhu c.u vui ch1i gi)i trí c/a du 

khách, Công ty &ang có nhu c.u &.u t8 m= r%ng thêm m%t s* h$ng m7c nh8 sân Golf cao c2p, 

bi t th; trên núi, khu resort cao c2p, và m%t s* h$ng m7c &.u t8 b2t &%ng s)n = Hà N%i, �à 

NMng, H%i An và Tp. H' Chí Minh. V�i k0 ho$ch phát tri�n kinh doanh này thì nhu c.u v*n sI 

là m%t thách th5c &*i v�i công ty. 

 C� h;i 

� Th� tr��ng du l�ch phát tri/n m,nh mH  

Theo d; báo t- nay &0n n:m 2015 n!n kinh t0 Vi t Nam &ã có t*c &% t:ng tr8=ng cao v�i m5c 

t:ng tr8=ng kinh t0 bình quân hàng n:m trên 8%. N!n kinh t0 t:ng tr8=ng t*t khi0n thu nh3p c/a 

dân chúng t:ng cao, nhu c.u vui ch1i gi)i trí cEng t:ng lên.  

Sau s; ki n Vi t Nam gia nh3p t( ch5c WTO và t( ch5c thành công h%i ngh� APEC n:m 2006, 

cu%c thi Hoa h3u Hoàn vE 2008, Hoa h3u Quý bà Th0 gi�i 2009 và các s; ki n th� thao qu*c t0, 

Vi t Nam &ã &89c nh+c &0n ngày càng nhi!u h1n trên tr8?ng Qu*c t0. Nh? s; 8u &ãi c/a thiên 

nhiên và nh,ng nQ l;c n%i t$i, Vi t Nam &ã tr= thành &i�m &0n du l�ch thân thi n an toàn và h2p 

dKn. 

��nh h8�ng chi0n l89c phát tri�n kinh t0 xã h%i c/a Chính ph/ phát tri�n Du l�ch thành ngành 

kinh t0 mEi nh>n, vì v3y nh,ng h$ng m7c &.u t8 cho ngành d�ch v7 du l�ch &!u &89c h8=ng 8u 

&ãi v! thu0 và tín d7ng. 
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� Nha Trang ngày càng ��7c �a thích 
V�i &i!u ki n thiên nhiên 8u &ãi, mùa m8a ng+n, khí h3u bi�n ôn hòa, mát mJ quanh n:m, dân 

c8 thân thi n, &i!u ki n t; nhiên phong phú, Nha Trang &ang là &i�m &0n lý t8=ng, là l;a ch>n 

&.u tiên &*i v�i khách du l�ch n%i &�a, Nha Trang cEng là m%t &i�m &0n không th� thi0u trong 

l�ch trình c/a khách du l�ch n8�c ngoài khi &0n v�i Vi t Nam, &4c bi t là g.n &ây, khi Nha 

Trang t( ch5c thành công r2t nhi!u cu%c thi s+c &mp qu*c t0: Hoa h3u Hoàn vE 2008, 1 ph.n 

cu%c thi Hoa h3u Trái �2t 2007 và r2t nhi!u các H%i ngh� B% tr8=ng qu*c t0 = các lNnh v;c: 

Giáo d7c, du l�ch, ngân hàng... 

 Nguy C� 

� 1i th� nhanh chóng xây dJng b�n s?c riêng  
Hi n nay, trong lNnh v;c kinh doanh d�ch v7 du l�ch khách s$n và vui ch1i gi)i trí có s; c$nh 

tranh r2t m$nh mI. Các nhà &.u t8 khách s$n n8�c ngoài &ã và &ang &.u t8 nhi!u resort v�i quy 

mô l�n vào th� tr8?ng Vi t Nam t$i các vùng bi�n �à NMng, Phú Yên, Nha Trang, VEng Tàu và 

Phú Qu*c. 

� Th� t8c hành chính 

Th/ t7c hành chính còn r8?m rà, ph5c t$p cEng là m%t tr= l;c &*i v�i vi c tri�n khai các d; án 

c/a Công ty. 

14.2. K� ho,ch, chi�n l�7c kinh doanh trong th�i gian t6i  

 Chi�n l�7c phát tri/n trong th�i gian t6i 

V�i h  th*ng c1 s= h$ t.ng du l�ch hi n &$i cùng v�i th81ng hi u &Rng c2p qu*c t0 &ã xây d;ng 

&89c, Vinpearl Resort & Spa có s5c thu hút m$nh các du khách trong và ngoài n8�c mong 

mu*n có n1i ngh< d8Png, vui ch1i gi)i trí ch2t l89ng cao. Khu vui ch1i gi)i trí Vinpearl cùng 

h$ng m7c cáp treo &ã tr= thành m%t &i�m &0n, m%t ph.n trong h.u h0t nh,ng tour du l�ch Nha 

Trang c/a các công ty du l�ch trong và ngoài n8�c. V�i m7c tiêu nâng cao h1n n,a s* l89ng s)n 

ph6m d�ch v7 cung c2p và s* l89ng khách hàng có th� ph7c v7, Công ty CP Du l�ch 

Vinpearlland d; ki0n trong th?i gian t�i: 

� Xây dJng chu�i Khách s,n, Resorts t,i nhi�u t�nh, thành ph1 l6n trong c� n�6c 

Hi n nay, Công ty &ã hoàn thành và &8a vào ho$t &%ng khu khách s$n Vinpearl Resort & Spa.. 

Công ty cEng &ang nhanh chóng hoàn thi n Khu khách s$n thu%c d; án Công viên v:n hóa và 

du l�ch sinh thái Vinpearl Land và các d; án &.u t8 b2t &%ng s)n cao c2p khác nh8: Vinpearl 

H%i An t$i C�a �$i, Vinpearl �à NMng. Trong k0 ho$ch, Công ty d; ki0n sI xây d;ng Khách 
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s$n, Resort t$i 8 t<nh - thành ph* l�n trong c) n8�c: Nha Trang, �à NMng, H%i An, thành ph* 

H' Chí Minh, Hà N%i, Phú Qu*c, Bình ��nh, �à L$t. 

� Xây dJng chu�i d�ch v8  
Công ty không ch< phát tri�n theo chi!u r%ng, xây d;ng t$i các t<nh/thành ph* l�n trên c) n8�c 

mà còn gia t:ng các d�ch v7 s)n ph6m theo chi!u sâu. Ngoài vi c xây d;ng các khu khách s$n, 

resort, Công ty th8=ng xuyên c)i ti0n nâng c2p h  th*ng trang thi0t b�, trò ch1i t$i khu vui ch1i 

gi)i trí, kh6n tr81ng hoàn thành d; án khu bi t th; và sân golf Vinpearl và các d; án phát tri�n 

khách s$n, resort khác.   

� Xây dJng chu�i giá tr� 
�4c tr8ng riêng bi t c/a Công ty khi &.u t8 xây d;ng và phát tri�n các khách s$n, resorts cao 

c2p là luôn h8�ng &0n s; &.y &/, tr>n vmn trong các d�ch v7 cung c2p cho khách hàng. Vì v3y 

&�nh h8�ng c/a Công ty là &8a ra nh,ng gói d�ch v7 h2p dKn cho khách hàng nh8: ngh< ng1i k0t 

h9p vui ch1i gi)i trí, h%i h>p k0t h9p ngh< ng1i, miOn phí 3 b,a :n cho khách ngh<… 

� G?n li�n v6i các sJ ki�n v:n hóa du l�ch c�a Vi�t Nam và th� gi6i 

Th81ng hi u Vinpearl Land &ã &89c nhi!u khách hàng trong và ngoài n8�c bi0t &0n nh8 m%t 

qu.n th� ngh< d8Png, vui ch1i gi)i trí l�n nh2t và hi n &$i nh2t Vi t Nam. Các d�ch v7 c/a 

Vinpearl Land v89t tr%i v! t2t c) các m4t nh8: th81ng hi u, quy mô, ch2t l89ng d�ch v7, công 

ngh  và chi0n l89c phát tri�n. Chính vì v3y, Vinpearl Land luôn &89c l;a ch>n &� t( ch5c các 

s; ki n v:n hóa – ngh  thu3t l�n c/a Vi t nam và Th0 gi�i.  

� M9 r;ng th� tr��ng kinh doanh v6i ph,m vi r;ng h�n và t�m bao quát l6n h�n 
Trong n:m 2010 và nh,ng n:m ti0p theo, Công ty d; ki0n sI qu)ng bá và phát tri�n m$nh = các 

th� tr8?ng qu*c t0 nhHm phát tri�n m%t th81ng hi u m$nh không ch< t$i Vi t Nam mà = c) th� 

tr8?ng qu*c t0. 

 K� ho,ch thJc hi�n trong n:m 2010 

� �nh h�6ng c8 th/ c�a Công ty v� th� tr��ng dJ tính và m8c tiêu nh� sau: 

� Phân khúc khách du l�ch, ngh� d�Lng :  

- Trong n:m 2009, khi th� tr8?ng n8�c ngoài b� )nh h8=ng m$nh b=i suy thoái kinh t0 toàn 

c.u, Công ty &ã k�p th?i chuy�n h8�ng, có các chính sách khuy0n mãi m$nh nhHm thu hút 

th� tr8?ng khách n%i &�a ít b� )nh h8=ng b=i c1n l*c suy thoái này. Do &ó, công su2t phòng 

c/a khách s$n Vinpearl Reort & Spa vKn duy trì = m5c cao so v�i th� tr8?ng và &4c bi t vào 

mùa hè cEng nh8 các mùa lO h%i, công su2t phòng &$t = m5c cao tuy t &*i g.n 100%. Sang 
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n:m 2010, Công ty vKn duy trì &�nh h8�ng phát tri�n phân khúc th� tr8?ng này bHng s)n 

ph6m giá phòng tr>n gói mang tính &%t phá và khác bi t l�n. Có th� nói, &ây là gói s)n ph6m 

mang &4c thù riêng c/a Vinpearl Land vì ch8a có khách s$n nào t$i Nha Trang nói riêng và 

Vi t Nam nói chung áp d7ng &89c. Ngoài ra, nhHm &a d$ng hóa s)n ph6m, v�i các th0 m$nh 

v! &�a &i�m cEng nh8 các d�ch v7 r2t h2p dKn khác và v�i xu h8�ng hi n nay là không h$n 

ch0 mùa c8�i nh8 tr8�c &ây, công ty ch/ tr81ng áp d7ng kéo dài ch81ng trình “Thiên 

&8?ng Tình Yêu” dành cho các c4p &ôi m�i c8�i và các c4p v9 ch'ng mu*n hâm nóng tình 

yêu &ôi l5a. Ngoài ra Công ty sI có các chi0n d�ch qu)ng cáo, PR v! các ch81ng trình 

khuy0n mãi theo mùa, và v! các gói kích c.u trên các ph81ng ti n truy!n thông &$i chúng, 

t( ch5c các s; ki n mang t.m cP qu*c gia nh8 ch81ng trình Hoa h3u Th0 gi�i Ng8?i Vi t 

2010, Hoa H3u Trái &2t 2010. 

- Trong n:m 2009, do )nh h8=ng suy thoái kinh t0 th0 gi�i nên doanh thu t- phân khúc th� 

tr8?ng khách du l�ch n8�c ngoài cEng b� )nh h8=ng gi)m so v�i n:m 2008. Sang n:m 2010 

v�i tình hình kinh t0 chung c/a th0 gi�i &ang d.n ph7c h'i, Công ty ho$ch &�nh các chi0n 

d�ch qu)ng bá th81ng hi u và &6y m$nh xúc ti0n th81ng m$i t$i các th� tr8?ng truy!n th*ng 

và ti!m n:ng t$i n8�c ngoài nh8 :  

• Qu)ng bá th81ng hi u và s)n ph6m trên các t$p chí/2n ph6m du l�ch uy tín, tham gia 

qu)ng cáo trên các 2n ph6m c/a các &$i lý trong và ngoài n8�c. 

• Tham gia các H%i ch9 du l�ch ngh< d8Png qu*c t0 &� qu)ng bá th81ng hi u và ti0p xúc 

qu)ng cáo bán s)n ph6m v�i các &$i lý du l�ch bán buôn (Wholesaler) t$i n8�c ngoài. 

• Phát tri�n các h9p &'ng series v�i các công ty du l�ch n8�c ngoài &� &)m b)o duy trì 

công su2t cao trong các giai &o$n th2p &i�m. 

• V�i &4c &i�m n(i tr%i v! &�a &i�m và &�a hình, công ty &4t thêm m7c &ích thu hút l89ng 

khách du l�ch “khám phá” t- Châu Âu.  

• Th� tr8?ng n8�c ngoài m7c tiêu: 

+ Châu Á : Nh3t, Hàn Qu*c, Trung Qu*c 

+ Châu Âu : Nga, Pháp Anh �5c và các n8�c trong kh*i EU. 

+ Châu MF : MF, Canada 

+ Châu Úc : Úc, New Zealand 

+ Ng8?i Vi t nam t$i n8�c ngoài. 

� Phân khúc khách h;i ngh�/t� ch.c sJ ki�n k�t h7p ngh� d�Lng (MICE) : 

Ngoài th� tr8?ng khách du l�ch ngh< d8Png v*n là &*i t89ng khách hàng truy!n th*ng c/a khu 

resort, th� tr8?ng MICE tr8�c &ây &89c coi là &%c quy!n c/a các khách s$n trong thành ph* thì 
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nay là th� tr8?ng tr>ng tâm c.n phát tri�n v�i các khu resort do xu h8�ng h%i h>p k0t h9p v�i 

ngh< d8Png ngày càng phát tri�n m$nh.  M4t khác, doanh thu t- &*i t89ng này cao h1n doanh 

thu khách du l�ch ngh< d8Png truy!n th*ng. �� khai thác t*t th� tr8?ng này, Công ty &4t ra k0 

ho$ch hành &%ng th;c tiOn nh8 :  

- H9p tác, liên k0t v�i các công ty chuyên t( ch5c s; ki n trong và ngoài n8�c, t3p trung khai 

thác th� tr8?ng ti!m n:ng t$i Singapore và Úc. 

- Khai tác t*t h1n n,a các m*i quan h  v�i các t( ch5c, Hi p h%i th81ng m$i trong và ngoài 

n8�c &� tìm ki0m c1 h%i t- chính &*i t89ng s� d7ng d�ch v7. 

- Tham gia các H%i ch9 du l�ch qu*c t0 chuyên v! MICE nhHm gi�i thi u và qu)ng bá th81ng 

hi u, s)n ph6m và kh) n:ng t( ch5c các s; ki n l�n t.m cP qu*c gia và qu*c t0. 

- Tri�n khai các gói khuy0n mãi cho MICE vào các th?i &i�m du l�ch th2p trong n:m. 

� Bán phòng trJc tuy�n: 

Theo xu h8�ng toàn c.u hi n nay, d�ch v7 bán hàng tr;c tuy0n ngày càng phát tri�n m$nh cùng 

v�i t*c &% phát tri�n bùng n( c/a Internet và d�ch v7 bán phòng tr;c tuy0n cEng không nHm 

ngoài xu h8�ng phát tri�n này. Tuy nhiên d�ch v7 này t$i Vi t Nam ch8a th;c s; phát tri�n và 

&áp 5ng t*t nhu c.u th� tr8?ng. �� b+t k�p v�i trình &% phát tri�n c/a các t3p &oàn khách s$n 

qu*c t0 l�n trong lNnh v;c này,  Công ty có k0 ho$ch hành &%ng nh8 : 

- Hoàn thi n và phát tri�n trang web c/a Công ty m%t cách chuyên nghi p và thân thi n nh2t v�i 

các &*i t89ng khách hàng v�i các thông tin c3p nh3t nh2t v! các d�ch v7, s)n ph6m m�i cEng 

nh8 các ch81ng trình khuy0n mãi &� &áp 5ng nhu c.u thông tin c/a khách. 

- T$o công c7 thu3n ti n cho khách hàng dO dàng ti0p xúc và &4t các d�ch v7 c/a khách s$n qua 

trang web Công ty. 

- Phát tri�n m$ng l8�i &$i lý bán phòng tr;c tuy0n toàn c.u, áp d7ng ph81ng th5c thanh toán qua 

internet &� t$o &i!u ki n thu3n l9i t*i &a cho khách hàng. 

� D�ch v8 t,i Khu vui ch�i gi�i trí Vinpearl: 

V�i các h$ng m7c trò ch1i hi n &$i và quy mô r%ng l�n, Khu vui ch1i gi)i trí Vinpearl hi n nay 

là khu vui ch1i l�n nh2t, hi n &$i nh2t t$i Vi t Nam. Công ty &4t ra m7c tiêu ph2n &2u thu hút 

80% l89ng du khách &0n Nha Trang sI ghé th:m Khu vui ch1i gi)i trí Vinpearl. �� &$t &89c 

m7c tiêu này, Công ty &ã lên k0 ho$ch hành &%ng tích c;c nh8 : 

- Hoàn thi n ch2t l89ng d�ch v7 = m5c cao nh2t. 

- T( ch5c các ch81ng trình khuy0n mãi &�nh kG vào các d�p LO h%i nh8 : 
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• �ón chào xuân m�i, t( ch5c ch81ng trình ca nh$c &4c bi t vào &êm  mùng 1 T0t Âm 

l�ch. 

• Ch9 Quê Vinpearl Land diOn ra trong su*t nh,ng ngày T0t Âm L�ch 2010 &� ph7c v7 du 

khách v�i g.n 70 món :n dân t%c t- dân dã &0n sang tr>ng &89c du khách 8a chu%ng 

theo hình th5c các phiên ch9 truy!n th*ng các vùng mi!n. 

• Ngoài các h$ng m7c trò ch1i chính, t( ch5c các trò ch1i bãi bi�n, trò ch1i dân gian và 

các trò ch1i có th8=ng khác trong giai &o$n cao &i�m T0t Nguyên �án. 

• T( ch5c các ti c buffet ch/ &! có bi�u diOn ca nh$c vào các ngày LO h%i nh8 ngày GiQ 

T( Hùng V81ng, T0t �%c l3p (Qu*c Khánh), Ngày Qu*c t0 Lao &%ng. 

• Gi)m giá vé cho các em thi0u nhi vào ngày T0t Trung thu và t( ch5c lO r8�c &èn &4c bi t 

cùng ch81ng trình ca nh$c thi0u nhi &4c s+c. 

• T( ch5c ch81ng trình ca nh$c &4c bi t vào d�p lO Giáng Sinh và N:m m�i. 

� Các ch��ng trình h7p tác : 

Vi c h9p tác kinh doanh v�i các &*i tác là m%t ph.n không th� thi0u trong chi0n l89c phát tri�n 

c/a mQi doanh nghi p. Hi n nay Công ty &ã ký các ch81ng trình h9p tác theo &�nh kG n:m nh8 

sau: 

-  Ch81ng trình “ Free & Easy” h9p tác v�i Vietnam Airlines (VNA): v�i m$ng l8�i bán hàng 

r%ng kh+p trên c) n8�c, vi c ký k0t ch81ng trình h9p tác v�i VNA &� tri�n khai ch81ng 

trình này trên h  th*ng bán hàng c/a VNA là m%t quy0t &�nh &úng &+n và sáng su*t trong 

chi0n l89c phát tri�n bán hàng, tr8�c m+t là th� tr8?ng trong n8�c và ti0p theo sI m= r%ng 

ch81ng trình này ra n8�c ngoài.  

- Ch81ng trình h9p tác v�i các h  th*ng ngân hàng Vi t Nam và qu*c t0 nhHm qu)ng cáo và 

phát tri�n th81ng hi u Vinpearl Land cEng nh8 phát tri�n bán d�ch v7 c/a khách s$n thông 

qua h  th*ng khách hàng r%ng l�n trong và ngoài n8�c c/a h  th*ng ngân hàng nh8:   

• Ch81ng trình “Home & Away”  h9p tác v�i h  th*ng Ngân hàng HSBC, áp d7ng cho 

khách hàng s� d7ng thJ tín d7ng vàng/b$c c/a HSBC. 

• Ch81ng trình “Value Plus” h9p tác v�i Standard Charter Bank, áp d7ng cho khách hàng 

s� d7ng thJ tín d7ng c/a Standars Charter Bank. 

• Ch81ng trình “�i�m vàng 8u &ãi” h9p tác v�i BIDV, áp d7ng giá d�ch v7 khách s$n 8u 

&ãi cho khách hàng s� d7ng các lo$i thJ tín d7ng do BIDV phát hành. 

• Ch81ng trình gi)m giá 8u &ãi cho khách hàng s� d7ng thJ tín d7ng Diners’ Club.  
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� Xây dJng và phát tri/n Ch��ng trình khách hàng thân thi�t và Câu l,c b; khách 
hàng  

- Ch81ng trình khách hàng thân thi0t: Bên c$nh y0u t* ch2t l89ng vàng v! d�ch v7 thì m*i 

quan h  thân thi0t v�i khách hàng chính là chìa khóa c/a thành công. Công ty &ang xây 

d;ng ch81ng trình khách hàng thân thi0t &� duy trì m*i quan h  t*t &mp v�i các khách hàng 

th8?ng xuyên và có &i!u ki n hQ tr9, ch:m sóc khách hàng thân thi0t t*t h1n, th8?ng xuyên 

h1n. 

- Công ty cEng &ang lên k0 ho$ch xây d;ng Câu l$c b% khách hàng v�i m7c &ích xây d;ng và 

duy trì m*i quan h  t*t &mp v�i các khách hàng là &$i lý, b$n hàng lâu n:m c/a Công ty 

nhHm cùng nhau h9p tác, hoàn thi n và phát tri�n kinh doanh d�ch v7 du l�ch/khách s$n ngày 

càng t*t h1n. V�i vi c xây d;ng Câu l$c b% này Công ty sI t$o ra các l9i th0 c$nh tranh cEng 

nh8 xây d;ng các m*i quan h  c%ng &'ng t*t &mp, duy trì uy tín c/a công ty và ngày càng 

làm hài lòng nh,ng khách hàng l�n thân thi0t.  

� Th� tr��ng khách m8c tiêu n:m 2010: 

� Khách s,n Vinpearl Resort & Spa 

 

� Khu vui ch�i gi�i trí Vinpearl 

M7c tiêu:  

• T:ng l89ng khách du l�ch vào khu vui ch1i gi)i trí Vinpearl &0n Nha Trang lên m5c 
800.000 l89t khách/n:m; 

• Nâng cao ch2t l89ng ph7c v7 (&4c bi t t$i các nhà hàng), Marketing làm m�i l$i hình 
)nh d�ch v7 c/a &*i v�i khách du l�ch; 

Châu L8c Qu1c T�ch ThJc �,t 
2008 

ThJc �,t 
2009 

T� l� t:ng 
tr�9ng 2009 

Ch� tiêu t:ng 
tr�9ng 2010 

Ch� tiêu 
n:m 2010 

Châu Á 

Vietnam 38.630 46.304 19,9% 5% 48.741 
China 883 1.016 15,1% 20% 1.219 
Japan 1.126 909 -19,3% 30% 1.182 
Korea 2.318 1.770 -23,6% 20% 2.124 

  C;ng 42.957 49.999 16,4% 6,5% 53.266 

Châu Âu 

Russia 6.770 4.358 -35,6% 20% 5.230 
France 1.102 990 -10,2% 10% 1.089 
UK 714 744 4,2% 10% 818 
Germany 365 201 -44,9% 15% 231 

 C%ng 8.951 6.293 -29.7% 17% 7.368 
 
C;ng t�ng  

 
51.908 56.292 8.4% 7,7% 

 
60.634 
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14.3. K� ho,ch doanh thu và l7i nhu�n n:m 2010  

Ch� tiêu 

N:m 2010 

TB ��ng 
% T:ng (gi�m) 

so 2009 

V*n �i!u l   1.800 +80% 

Doanh thu thu.n  985 +28,00% 

L9i nhu3n tr8�c thu0 86 +17,81% 

L9i nhu3n sau thu0 76 +8,57% 

LNST / doanh thu thu.n 7,72% -2,80% 

LNST / V*n &i!u l  5,43% -1,61% 

15. ÁNH GIÁ C	A T� CH�C T" V�N V$ K
 HO�CH L I NHU�N VÀ C� T�C  

V�i t8 cách là t( ch5c t8 v2n chuyên nghi p, Công ty C� ph�n Ch.ng khoán Vincom nh3n 
th2y k0 ho$ch doanh thu, l9i nhu3n và c( t5c trong n:m 2010 &89c Công ty c( ph.n Du l�ch 

Vinpearlland xây d;ng theo nguyên t+c th3n tr>ng và h9p lý, vì m%t s* lý do sau: 

� N:m 2010 &89c &ánh giá là th?i c1 “vàng” v�i ngành du l�ch Vi t Nam khi có r2t nhi!u 
s; ki n l�n &89c t( ch5c, nh? &ó sI thu hút &89c khách du l�ch &0n Vi t Nam, &'ng th?i 
n!n kinh t0 Th0 gi�i &ang trên &à h'i ph7c, theo &ó ngành du l�ch th0 gi�i cEng sI ph7c 
h'i theo. Vì v3y có c1 s= &� Công ty &! ra k0 ho$ch doanh thu và l9i nhu3n tr8�c thu0 

c/a Công ty t:ng lên;  

� Ngoài ra Công ty C( ph.n Du l�ch Vinpearlland là m%t trong nh,ng doanh nghi p kinh 

doanh d�ch v7 khách s$n và b2t &%ng s)n du l�ch hàng &.u t$i Vi t Nam, Công ty l$i có 
khu du l�ch Vinpearl Land có v� trí &+c &�a mà không có m%t doanh nghi p nào có &89c, 
vì v3y &ó là 8u th0 &� Công ty duy trì và phát tri�n ho$t &%ng s)n xu2t kinh doanh trong 
n:m 2010;  

� Tuy nhiên n!n kinh t0 vKn ch8a hoàn toàn h'i ph7c sau kh/ng ho)ng, vKn còn nhi!u y0u 
t* b2t (n tác &%ng tiêu c;c &0n tâm lý c/a khách du l�ch, vì v3y n:m 2010 vKn là n:m 
còn r2t nhi!u khó kh:n cho m)ng du l�ch qu*c t0 nói chung và du l�ch ngh< d8Png cao 

c2p qu*c t0 nói riêng. Bên c$nh &ó chi phí lãi vay c/a Công ty sI t:ng lên &áng k� sau 
khi Ngân hàng Nhà n8�c có chính sách &i!u ch<nh t:ng tL giá &'ng �ô - la MF và cho 
phép các Ngân hàng th81ng m$i &89c phép cho vay trung và dài h$n theo lãi su2t thDa 
thu3n. Vì v3y Công ty &ã xây d;ng k0 ho$ch doanh thu và các kho)n thu nh3p khác n:m 

2010 t:ng trên 35% so v�i n:m 2009, trong &ó doanh thu thu.n t:ng 28%, song chi phí 
lãi vay cEng chi phí &i n, nhiên li u và m%t s* m4t hàng thi0t y0u có xu h8�ng t:ng nên 
Công ty d; ki0n l9i nhu3n tr8�c thu0 t:ng 17,81% so v�i n:m 2009. M4c dù l9i nhu3n 
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tr8�c thu0 theo k0 ho$ch n:m 2010 t:ng 17,81% nh8ng l9i nhu3n sau thu0 theo k0 ho$ch 
n:m 2010 ch< t:ng 8,57% so v�i th;c t0 n:m 2009 là do trong n:m 2009 Công ty mm 
&89c kh2u tr- s* lQ lEy k0 &0n 31/12/2005 khi tính thu nh3p ch�u thu0. 

Theo chúng tôi, n0u không có nh,ng bi0n &%ng l�n c/a n!n kinh t0 tác &%ng x2u &0n ho$t &%ng 
s)n xu2t kinh doanh c/a Công ty, k0 ho$ch c/a Công ty &! ra trong n:m 2010 là có tính kh) thi; 
Công ty có ti!m l;c, l9i th0 &� th;c hi n &89c k0 ho$ch s)n xu2t kinh doanh &ã &! ra. T(ng chi 
phí tài chính c/a Công ty sI gi)m m$nh sau khi Công ty hoàn thành và &8a vào khai thác các 

D; án &ang tri�n khai, qua &ó k0t qu) ho$t &%ng kinh doanh trong nh,ng n:m ti0p theo sI &89c 
c)i thi n &áng k�.�

Chúng tôi cEng xin l8u ý rHng, các ý ki0n nh3n xét nêu trên &89c &8a ra d8�i góc &% &ánh giá 
c/a m%t t( ch5c t8 v2n, d;a trên nh,ng c1 s= thông tin &89c thu th3p có ch>n l>c và d;a trên lý 

thuy0t v! tài chính ch5ng khoán mà không hàm ý &)m b)o giá tr� c/a ch5ng khoán cEng nh8 
tính ch+c ch+n c/a nh,ng s* li u &89c d; báo. Nh3n xét này ch< mang tính tham kh)o v�i các 
nhà &.u t8 khi t; mình quy0t &�nh &.u t8. 

16. THÔNG TIN V$ CÁC CAM K
T CH"A TH!C HI(N C	A T� CH�C PHÁT HÀNH  

� Các cam k�t v� ��u t� góp v1n  

��n v	 tính: tri
u ��ng 

Tên ��n v� nh�n ��u 
t� 

T�ng v1n 
�i�u l� c�a 
��n v� nh�n 
��u t� 

Cam k�t góp v1n c�a Công ty 

S1 ti�n 
TB l� cam 
k�t n?m 
gi@ (%) 

S1 v1n góp 
�ã thJc hi�n 

tính ��n 
31/03/2010 

Cam k�t 
ch�a thJc 

hi�n tính ��n 
31/03/2010 

Công ty C( ph.n Thành 
ph* Xanh (công ty con) 

1.000.000 500.000 50 150.000 350.000 

Công ty C( ph.n Du 
l�ch Vi t Nam Nha 
Trang (công ty con) 

10.000 8.000 80 6.000 2.000 

Công ty TNHH Du l�ch 
Sinh thái Nam Qua 
(công ty con) 

110.000 88.000 80 84.250 3.750 

Công ty C( ph.n B2t 
&%ng s)n Thanh Niên 

280.000 56.000 20 55.950 50 

Công ty C( ph.n �.u t8 
và Phát tri�n ��a *c 
Thành ph* Hoàng Gia 

2.000.000 680.000 34 297.700 382.300 

Công ty C( ph.n 
Vinpearl �à NMng 

288.000 115.200 40 38.600 76.600 

T�ng c;ng 3.688.000 1.447.200  632.500 814.700 
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� B�o lãnh  

Theo Ngh� quy0t s* 23/08/NQ-H�QT-VP JSC, ngày 28 tháng 8 n:m 2008 c/a H%i &'ng qu)n 

tr� Công ty C( ph.n Du l�ch và Th81ng m$i Vinpearl, v�i t8 cách là C( &ông sáng l3p Công ty 

C( ph.n �.u t8 Du l�ch Vinpearl H%i An, Công ty &ã b)o lãnh cho Công ty C( ph.n �.u t8 Du 

l�ch Vinpearl H%i An vay s* ti!n 250.000.000.000 VND v�i lãi su2t 16,7%/n:m, th?i h$n vay 06 

tháng t- Công ty C( ph.n Vincom.  

Ngoài ra, Công ty &ã b)o lãnh cho Công ty  C( ph.n Ð.u t8 và Phát tri�n Sinh Thái phát hành 

trái phi0u theo NQ s* 26/09/ NQ-HÐQT-VP JSC ngày 16 tháng 12 n:m 2009 c/a H%i &'ng 

qu)n tr� Công ty C( ph.n Du l�ch Vinpearlland v! vi c th0 ch2p 02 lô d2t KT-1A, KT-2A b)o 

lãnh cho Trái phi0u c/a Công ty Sinh Thái. 

� Các cam k�t liên quan ��n chi phí ��u t� xây dJng c� b�n 

T$i th?i &i�m 31 tháng 12 n:m 2009, Công ty có các kho)n cam k0t kho)ng 48 tL &'ng Vi t 

Nam ch/ y0u liên quan &0n các kho)n ph)i thanh toán cho nhà th.u theo h9p &'ng thi0t k0 và 

xây d;ng các h$ng m7c c/a D; án Khu bi t th; và sân golf Vinpearl và Khu khách s$n thu%c d; 

án Công viên V:n hóa và du l�ch Sinh thái Vinpearl t$i khu v;c Bãi SDi trên �)o Hòn Tre, 

thành ph* Nha Trang, t<nh Khánh Hòa. 

17. CÁC THÔNG TIN TRANH CH�P, KI(N T�NG LIÊN QUAN 
N CÔNG TY CÓ TH3 

�NH H"MNG 
N GIÁ C� C� PHI
U CHÀO BÁN  

Không có 

 



 
               B�N CÁO B�CH CÔNG TY CP DU L�CH VINPEARLLAND 

 

             CÔNG TY C� PH�N CH�NG KHOÁN VINCOM                              

�

���

PPHH��NN  VV 

TTHHÔÔNNGG  TTIINN  VV$$    TT  PPHHÁÁTT  HHÀÀNNHH   

1. LO�I C� PHI
U  C� phi�u ph� thông 

2. M(NH GIÁ   10.000 ��ng/c� ph�n 

3. T�NG S� C� PHI
U D! KI
N PHÁT HÀNH THÊM 

T�ng s1 l�7ng c� ph�n phát hành thêm: 80.000.000 c( ph.n. 

Trong �ó:  

� Phát hành thêm cho c( &ông hi n h,u theo tL l  th;c hi n quy!n 100: 67 t$i ngày ch*t 
danh sách (mQi c( &ông hi n h,u s= h,u 100 c( ph.n sI &89c quy!n mua thêm 67 c( 
ph.n phát hành thêm). T(ng s* c( ph.n d; ki0n phát hành thêm là 67.000.000 c( ph.n 

t81ng &81ng giá tr� theo m nh giá 670.000.000.000 &'ng.  

� Tr) c( t5c bHng c( phi0u v�i tL l  th;c hi n quy!n 100: 13 trên m nh giá cho các c( 

&ông hi n h,u t$i ngày ch*t danh sách (MQi c( &ông hi n h,u s= h,u 100 c( ph.n &89c 
nh3n c( t5c bHng 13 c( ph.n). T(ng s* c( ph.n d; ki0n phát hành thêm kho)ng 
13.000.000 c( ph.n t81ng &81ng giá tr� theo m nh giá 130.000.000.000 &'ng. 

4. GIÁ CHÀO BÁN D! KI
N  10.000 ��ng/c� ph�n 

5. PH"<NG PHÁP TÍNH GIÁ 

Giá chào bán d; ki0n cho c( &ông hi n h,u &89c xác &�nh trên c1 s= phù h9p v�i các quy &�nh 

c/a Lu3t Doanh nghi p &'ng th?i &)m b)o t*i &a hoá l9i ích c( &ông hi n h,u. 

Ngoài ra giá chào bán cho c( &ông hi n h,u cEng &ã &89c �$i h%i &'ng c( &ông th8?ng niên 
n:m 2010 thông qua theo Ngh� quy0t �$i h%i &'ng c( &ông s* 01/NQ-�H�C�-VPL JSC ngày 
03 tháng 04 n:m 2010. 

Giá tr� s( sách trên m%t c( phi0u VPL t$i th?i &i�m 31/12/2009 &89c xác &�nh nh8 sau: 

Giá tr� 

s( sách 
= 

Ngu'n v*n ch/ s= h,u – ngu'n kinh phí và các quF khác 

(T(ng s* c( ph.n &ã phát hành – c( phi0u quF) 

 
= 

1.184.351.315.305 
=  11.844 &'ng/c( ph.n  

 100.000.000 

D;a trên k0t qu) tính toán giá tr� s( sách nêu trên, &'ng th?i &� nâng cao s; g+n k0t gi,a các c( 
&ông hi n h,u v�i s; phát tri�n c/a Công ty, �$i h%i &'ng C( &ông &ã quy0t &�nh m5c giá chào 

bán là 10.000 &'ng/c( ph.n. 
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6. PH"<NG TH�C PHÂN PH�I 

�*i v�i ch5ng khoán &ã l8u ký c/a c( &ông hi n h,u thì th;c hi n phân ph*i thông qua S= giao 
d�ch ch5ng khoán Thành ph* H' Chí Minh và Trung tâm L8u ký ch5ng khoán. 

�*i v�i ch5ng khoán c/a c( &ông hi n h,u ch8a l8u ký thì &89c Công ty th;c hi n phân ph*i 
tr;c ti0p. 

7. TH'I GIAN PHÂN PH�I C� PHI
U  

�$i H%i &'ng C( �ông /y quy!n &� H%i &'ng Qu)n tr� tùy tình hình c7 th� quy0t &�nh th?i &i�m 

phát hành sau khi &89c s; ch2p thu3n c/a UBCKNN v! vi c t:ng v*n. D; ki0n trong vòng 90 

ngày sau khi �y ban Ch5ng khoán Nhà n8�c c2p gi2y ch5ng nh3n chào bán c( phi0u. 

8. >NG KÝ MUA C� PHI
U VÀ PH"<NG TH�C TH!C HI(N QUY$N  

� Công b1 thông tin theo quy ��nh 

Trong th?i h$n 07 ngày sau ngày nh3n &89c gi2y phép chào bán, t( ch5c phát hành sI công 
b* vi c chào bán trên các ph81ng ti n thông tin &$i chúng theo quy &�nh hi n hành c/a pháp 
lu3t v! ch5ng khoán và th� tr8?ng ch5ng khoán, &'ng th?i công b* ngày ch*t danh sách c( 

&ông, ngày giao d�ch không h8=ng quy!n và th?i gian th;c hi n quy!n. 

� Các c� �ông hi�n h@u nh�n c� t.c bEng c� phi�u và �:ng ký mua 

- Xác �	nh Danh sách c� �ông s� h�u  c� phi�u cu�i cùng:  

Công ty sI ph*i h9p v�i TTLKCK l3p Danh sách c( &ông s= h,u c( phi0u vào ngày ch*t 
danh sách c( &ông. D; ki0n th;c hi n xong trong vòng 7-10 ngày làm vi c k� t- ngày công 
b* thông tin. 

- Phân b� và thông báo quy�n mua và quy�n nh"n c� t#c b�ng c� phi�u: 

Trong th?i h$n 05 ngày làm vi c k� t- ngày nh3n &89c danh sách c( &ông, t( ch5c phát 
hành sI ph*i h9p cùng TTLKCK phân b( c( t5c bHng c( phi0u và thông báo quy!n mua c( 
ph.n chào bán &0n các thành viên l8u ký, các c( &ông ch8a l8u ký c( phi0u. 

- �ng ký th$c hi
n quy�n và n�p ti�n mua c� ph�n: 

Trên c1 s= Danh sách phân b( quy!n mua c( ph.n do TTLKCK cung c2p, các thành viên 
l8u ký phân b( c( t5c bHng c( phi0u và t( ch5c cho các c( &ông &:ng ký th;c hi n quy!n và 

n%p ti!n mua c( phi0u m�i phát hành. 

�*i v�i tr8?ng h9p c( &ông ch8a l8u ký thì sI &89c t( ch5c phát hành ghi t:ng s* c( phi0u 
t81ng &81ng v�i c( t5c &89c nh3n trên gi2y ch5ng nh3n s= h,u c( ph.n do c( &ông mang 
&0n. C( &ông ch8a l8u ký sI &:ng ký và n%p ti!n mua c( phi0u chào bán t$i t( ch5c phát 

hành.  
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Th?i gian &:ng ký th;c hi n quy!n và n%p ti!n mua c( ph.n trong vòng 20 ngày k� t- ngày 
TTLKCK phân b( quy!n mua &0n các thành viên l8u ký. Sau th?i h$n quy &�nh, các quy!n 
mua ch8a &:ng ký th;c hi n &81ng nhiên h0t hi u l;c. 

- Chuy�n nh��ng quy�n mua c� ph�n 

Quy!n nh3n c( t5c bHng c( phi0u c/a c( &ông không &89c phép chuy�n nh89ng. 

Quy!n mua &89c th;c hi n chuy�n nh89ng trong vòng 15 ngày k� t- ngày thông báo Danh 

sách phân b( quy!n thông qua thành viên l8u ký. 

Vi c chuy�n nh89ng quy!n mua cho các c( &ông ch8a l8u ký &89c th;c hi n t$i t( ch5c 
phát hành. 

- T�ng h�p th$c hi
n quy�n 

Trong 04 ngày làm vi c sau ngày h0t h$n &:ng ký th;c hi n quy!n mua c( phi0u chào bán, 
TTLKCK g�i báo cáo th;c hi n quy!n cho t( ch5c phát hành. 

� Báo cáo k�t qu� phát hành 

Trong vòng 10 ngày làm vi c sau khi k0t thúc vi c phát hành, t( ch5c phát hành sI l3p báo 
cáo phát hành g�i UBCKNN, S= GDCK TP.HCM và TTLKCK và ph*i h9p cùng TTLKCK 
và S= GDCK TP.HCM g�i Báo cáo phân b( ch5ng khoán phát hành thêm &0n các thành 
viên l8u ký. 

� Niêm y�t b� sung c� phi�u phát hành thêm 

Sau khi S= Giao d�ch Ch5ng khoán TP. HCM ra quy0t &�nh niêm y0t b( sung s* l89ng c( 
phi0u phát hành, t( ch5c phát hành sI th;c hi n các th/ t7c &:ng ký l8u ký &� c( phi0u chào 

bán thêm &89c chính th5c giao d�ch t$i S= Giao d�ch Ch5ng khoán TP. HCM. 

� Trao tr� Gi0y ch.ng nh�n s9 h@u c� ph�n 

Trong th?i gian 20 ngày làm vi c k� t- ngày k0t thúc th?i gian phân ph*i, t( ch5c phát hành 

hoàn t2t th/ t7c trao tr) Gi2y ch5ng nh3n s= h,u c( ph.n cho các c( &ông ch8a &:ng ký l8u 
ký. 

� X5 lý tr��ng h7p s1 c� ph�n ch�a phân ph1i h�t và c� phi�u lI phát sinh 

- Chia c� t.c bEng c� phi�u: 
S* l89ng c( ph.n &89c chia &89c làm tròn xu*ng &0n hàng &1n v�. S* c( ph.n lJ &89c 
coi là c( ph.n ch8a phát hành và &89c gi, l$i làm l9i nhu3n ch8a phân ph*i c/a Công ty. 

Ví d7: C( &ông NguyOn V:n A s= h,u 123 c( ph.n VPL d; ki0n sI &89c quy!n nh3n 

thêm: 123*13/100 = 15,99 làm tròn xu*ng thành 15 c( ph.n VPL. 

- C� phi�u chào bán: 
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S* l89ng c( ph.n chào bán thêm mà c( &ông hi n h,u &89c quy!n mua sI &89c làm tròn 
xu*ng, &0n hàng &1n v�. 

Ví d7: C( &ông NguyOn V:n A s= h,u 123 c( ph.n VPL sI &89c quy!n mua thêm: 

123*67/100 = 82,41 làm tròn xu*ng thành 82 c( ph.n VPL. 

Sau khi k0t thúc vi c chào bán, s* l89ng c( ph.n c( &ông hi n h,u không mua h0t và s* c( 

ph.n lJ phát sinh sau khi th;c hi n quy!n mua cho c( &ông hi n h,u (n0u có) sI do H�QT 

quy0t &�nh: 

� Phân ph�i cho các ��i t��ng khác �%m b%o nguyên t�c giá chào bán không th�p h�n giá 

chào bán cho c� �ông hi
n h�u; ho&c 

� Quy�t �	nh s� v�n �i�u l
 tng thêm t��ng #ng v'i s� c� ph�n �ã ���c �ng ký mua sau 

khi th$c hi
n quy�n mua cho c� �ông hi
n h�u. 

Công ty sI báo cáo k0t qu) phát hành th;c t0 g�i UBCKNN, &'ng th?i thông báo t�i toàn th� các nhà 

&.u t8. 

9. GI)I H�N V$ TN L( N4M GI& �I V)I NG"'I N")C NGOÀI 

Hi n nay, Công ty &ang niêm y0t c( phi0u trên S= giao d�ch Ch5ng khoán Thành ph* H' Chí 
Minh nên tL l  n+m gi, &*i v�i ng8?i n8�c ngoài tuân th/ theo quy &�nh t$i Quy0t &�nh s* 
55/2009/Q�-TTg ngày 15/04/2009 c/a Th/ t8�ng Chính ph/, theo quy &�nh tL l  tham gia c/a 
bên n8�c ngoài, c/a Nhà &.u t8 n8�c ngoài mua, bán ch5ng khoán trên th� tr8?ng ch5ng khoán 
Vi t Nam &89c n+m gi, &*i v�i c( phi0u t*i &a là 49% t(ng s* c( phi0u c/a công ty c( ph.n &$i 
chúng.  

TL l  n+m gi, c/a c( &ông n8�c ngoài t$i Vinpearlland qua &9t chào bán sI &89c gi�i h$n = 
m5c không quá 49% v*n &i!u l . 

10. CÁC H�N CH
 LIÊN QUAN 
N VI(C CHUY3N NH" NG  

Không có 

11. CÁC LO�I THU
 CÓ LIÊN QUAN   

Hi n nay, Công ty c( ph.n Du l�ch Vinpearland &ang thu%c &*i t89ng &i!u ch<nh c/a các lo$i 

thu0 sau: 

� Thu� giá tr� gia t:ng:  

S)n ph6m và d�ch v7 c/a Công ty mm và các công ty con ch�u thu0 GTGT v�i thu0 su2t 10%. 

� Thu� tiêu th8 �Cc bi�t:  

Ho$t &%ng kinh doanh massage, karaoke và vE tr8?ng thu0 tiêu th7 &4c bi t v�i thu0 su2t 30%. 

� Thu� thu nh�p doanh nghi�p:  
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• Công ty mm có nghNa v7 n%p thu0 thu nh3p doanh nghi p v�i thu0 su2t 20% trên thu 
nh3p ch�u thu0 &*i v�i ho$t &%ng s)n xu2t kinh doanh và thu0 su2t 25% &*i v�i các 
kho)n thu nh3p khác, Công ty &89c miOn thu0 thu nh3p doanh nghi p trong 3 n:m k� 
t- n:m có thu nh3p ch�u thu0 (k� t- n:m 2006) và &89c gi)m 50% trong 7 n:m ti0p 
theo (k� t- n:m 2009) b=i chính sách 8u &ãi &.u t8 theo quy &�nh c/a Chính ph/ quy 
&�nh chi ti0t thi hành Lu3t thu0 thu nh3p doanh nghi p. 

• Các Công ty con n%p thu0 thu nh3p doanh nghi p theo thu0 su2t 25%. 

� Các lo,i thu� khác:  

Công ty kê khai và n%p theo quy &�nh hi n hành. 

12. NGÂN HÀNG MM TÀI KHO�N PHONG TOA NH�N TI$N MUA C� PH�N  

Toàn b% s* ti!n thu &89c t- &9t phát hành sI &89c chuy�n vào tài kho)n phong tDa c/a Công ty 
t$i ngân hàng. 

Ch/ tài kho)n: Công ty C( ph.n Du l�ch Vinpearlland 

S* tài kho)n:  6011 0000 299473 

T$i: Chi nhánh Ngân hàng �.u t8 và Phát tri�n Khánh Hòa�
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PPHH��NN  VVII 

MM��CC  ÍÍCCHH  CC		AA    TT  PPHHÁÁTT  HHÀÀNNHH    

1. M�C ÍCH C	A  T PHÁT HÀNH 

T(ng s* ti!n d; ki0n thu &89c t- &9t t:ng v*n l.n này là 800 tL &'ng, sI &89c s� d7ng cho các 

d; án sau: 

� S� d7ng kho�ng 300 tB ��ng cho d; án Royal City do công ty C( ph.n �.u t8 và Phát 

tri�n &�a *c Thành ph* Hoàng Gia làm ch/ &.u t8, trong &ó Công ty CP Du l�ch 

Vinpearlland chi0m 34% v*n &i!u l  (t81ng &81ng 680 tL &'ng); 

� S� d7ng kho�ng 150 tB ��ng  cho d; án khu dân c8 và công viên Ph8�c Thi n (D; án 

Green City) do Công ty C( ph.n phát tri�n Thành ph* Xanh làm ch/ &.u t8, trong &ó 

Công ty CP Du l�ch Vinpearlland chi0m 50% v*n &i!u l  (t81ng &81ng 500 tL &'ng); 

� Kho)ng 350 tB ��ng còn l$i &ã và sI &89c s� d7ng &� &6y nhanh ti0n &% hoàn thành 

công trình khách s$n thu%c d; án Công viên V:n hóa và Du l�ch Sinh Thái Vinpearl 

Land và D; án Khu bi t th; và sân golf Vinpearl c/a Công ty CP Du l�ch Vinpearlland. 

2. THÔNG TIN CÁC D! ÁN S# D�NG TI$N THU " C T%  T PHÁT HÀNH 

Phát hành c( phi0u &� nhHm tài tr9 cho vi c &.u t8 các D; án c/a Công ty. C7 th� thông tin d; 

án th;c hi n nh8 sau: 

2.1. DJ án 1: Khu dân c� va công viên Ph�6c Thi�n 

2.1.1. Khái Quát v� DJ án  

Ngày 26 tháng 10 n:m 2007, Ch/ t�ch UBND TP. HCM &ã có v:n b)n s* 7328/UBND-�TMT 

cho phép Công ty �.u t8 và Xây d;ng Thanh niên Xung phong (là ch/ &.u t8 &.u t8 xây d;ng 

Khu dân c8 – công viên cao c2p Ph8�c Thi n t$i ph8?ng Long Th$nh MF và ph8?ng Long 

Bình, qu3n 9, TP.HCM) h9p tác v�i Công ty CP �.u t8 B2t &%ng s)n Mi!n Nam (Vincom Sài 

Gòn) và Công ty CP Du l�ch Vinpearlland thành l3p m%t Công ty C( ph.n &� &.u t8 xây d;ng 

Khu dân c8 – công viên cao c2p Ph8�c Thi n t$i ph8?ng Long Th$nh MF và ph8?ng Long 

Bình, qu3n 9, TP.HCM. 

Sau khi có ch2p thu3n v! m4t nguyên t+c c/a UBND Thành Ph* H' Chí Minh, Công ty �.u t8 

và Xây d;ng Thanh niên Xung phong, Công ty CP �.u t8 B2t &%ng s)n mi!n Nam và Công ty 

CP Du l�ch Vinpearlland &ã thành l3p Công Ty CP Phát Tri�n Thành ph* Xanh v�i v*n &i!u l  

là 300 tL &'ng theo gi2y Ch5ng nh3n �KKD s* 41033008366 do S= K0 Ho$ch �.u T8 

TP.HCM c2p ngày 8 tháng 11 n:m 2007, thay &(i l.n th5 ba ngày 15/12/2008 &� th;c hi n D; 

án Khu dân c8 và công viên Ph8�c Thi n. Các n%i dung chính c/a d; án là: xây d;ng khu bi t 
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th; sinh thái cao c2p g+n li!n v�i c)nh quan sông r$ch &4c tr8ng c/a khu v;c Nam b%, khu công 

viên, b nh vi n và các d�ch v7 khu nhà =. 

Ngày 15/10/2008, UBND TP.HCM ra Quy0t &�nh s* 4372/Q�-UBND v! vi c thu h'i &2t &� 

th;c hi n b'i th8?ng, gi)i phóng m4t bHng, chu6n b� &.u t8 xây d;ng Khu dân c8 và Công viên 

Ph8�c Thi n t$i Ph8?ng Long Bình và Long Thanh MF, Qu3n 9 - TP.HCM. Theo &ó, Công ty 

CP Phát tri�n Thành ph* Xanh &89c UBND TP. H' Chí Minh t$m giao &2t &� th;c hi n d; án 

trên t(ng di n tích là 280 ha. 

Th;c hi n ch< &$o c/a UBND TP. HCM t$i Quy0t &�nh nêu trên, Công ty CP Phát tri�n Thành 

ph* Xanh &ang ph*i h9p v�i UBND Qu3n 9 – TP H' Chí Minh th;c hi n b'i th8?ng, hQ tr9 tái 

&�nh c8 &*i v�i ph.n di n tích &2t th;c hi n d; án. �'ng th?i, l3p và trình duy t quy ho$ch d; 

án &.u t8 và báo cáo &ánh giá tác &%ng môi tr8?ng, &)m b)o ti0n &% th;c hi n d; án theo &úng 

theo quy &�nh. 

Ngày 17/11/2008, Phòng tài nguyên Môi tr8?ng Qu3n 9 và Ph8?ng Long Bình; Ph8?ng Long 

Th$nh MF; �$i h>c ki0n trúc và Công ty CP Phát tri�n Thành ph* Xanh &ã ti0n hành làm biên 

b)n giao &2t t$i th;c &�a. 

Hi n t$i v*n �i!u l  c/a Công ty CP Phát Tri�n Thành ph* Xanh &ã t:ng lên 1000 tL &'ng theo 

gi2y ch5ng nh3n �KKD s* 0305320043 do S= K0 Ho$ch �.u T8 TP.HCM c2p ngày 

16/12/2009, trong &ó Công ty CP Du l�ch Vinpearlland n+m gi, 50% v*n &i!u l  c/a Công ty 

CP Phát Tri�n Thành ph* Xanh. 

2.1.2. Ch� ��u t� dJ án: Công ty C� ph�n Phát tri/n Thành ph1 Xanh 

� Gi2y ch5ng nh3n &:ng ký kinh doanh l.n &.u s* 4103008366 do S= K0 ho$ch và �.u t8 

Thành ph* H' Chí Minh c2p; 

� Tr7 s= chính t$i: 182 NguyOn V:n Th/, Ph8?ng �a Kao, Qu3n 1, Thành ph* H' Chí 

Minh; 

� Ng8?i &$i di n theo pháp lu3t: Hoàng B,ch D��ng   

� Ch5c v7: T�ng Giám �1c 

� Ngành ngh! kinh doanh: Kinh doanh B2t &%ng s)n, &.u t8 xây d;ng, kinh doanh công 

trình th� d7c th� thao, xây d;ng công trình dân d7ng, công ngh , giao thông, th/y l9i, 

c2p thoát n8�c &ô th�, m$ng l8�i &i n &0n 35KV, san l2p m4t bHng, l+p &4t trang thi0t b� 

và trang trí n%i th2t... 

� V*n &i!u l : 1.000.000.000.000 ��ng (M;t nghìn tB ��ng chPn) 

� Danh sách c( &ông hi n h,u: 
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� Công ty C( ph.n Du l�ch Vinpearlland: 500.000.000.000 &'ng (Nm trm t� 

��ng ch(n); 

� Công ty C( ph.n �.u t8 và Phát tri�n Sinh Thái: 257.000.000.000 &'ng (Hai 

trm nm m��i b%y t� ��ng ch(n); 

� Công ty d�ch v7 Công ích Thanh niên Xung phong: 3.000.000.000 &'ng (Ba t� 

��ng ); 

� Cá nhân Bà V:n Th� H'ng H$nh và Ông L81ng Qu*c Bình góp 240.000.000.000 

&'ng (Hai trm b�n m��i t� ��ng ch(n). 

Công ty cam k0t &.u t8 vào Công ty C( ph.n Phát tri�n Thành ph* Xanh &� th;c hi n d; án là: 

500 tL &'ng, hi n &ã góp &89c 150 tL &'ng, s* còn ph)i góp là: 350 tL &'ng. 

2.1.3. C� s9 pháp lý c�a DJ án: M;t s1 v:n b�n pháp lý quan tr+ng 

� Gi2y CN�KKD s* 4103008366 c/a Công ty C( ph.n Phát tri�n Thành ph* Xanh; 

� Công v:n s* 1628/VP- �TMT ngày 06/3/2008 c/a UBND TP H' Chí Minh v! quy 

ho$ch chi ti0t xây d;ng tL l  1/2000 Khu dân c8 và Công viên Ph8�c Thi n di n tích 

300 ha t$i ph8?ng Long Th$nh MF và ph8?ng Long Bình, Qu3n 9, TP H' Chí Minh; 

�  Công v:n s* 2238/VP- �TMT ngày 27/3/2008 c/a VP H�ND và UBND Thành ph* v! 

quy ho$ch chi ti0t xây d;ng tL l  1/2000 Khu dân c8 và Công viên Ph8�c Thi n di n 

tích 300 ha t$i ph8?ng Long Th$nh MF và ph8?ng Long Bình, Qu3n 9, TP H' Chí 

Minh; 

� Công v:n s* 1548/SQHKT- QHKV2 ngày 28/4/2008 c/a S= Quy ho$ch- Ki0n trúc v! 

quy ho$ch chi ti0t XD tL l  1/2000 Khu dân c8 và Công viên Ph8�c Thi n di n tích 300 

ha t$i ph8?ng Long Th$nh MF và ph8?ng Long Bình, Qu3n 9, TP H' Chí Minh; 

� Công v:n s* 3321/UBND-�TMT ngày 29/05/2008 c/a UBND thành ph* v! vi c Quy 

ho$ch chi ti0t xây d;ng1/2000 khu dân c8 và khu công viên Ph8�c Thi n di n tích 300 

ha t$i ph8?ng Long Th$nh MF và ph8?ng Long Bình, Qu3n 9, TP H' Chí Minh; 

� Công v:n s* 5113/VP-�TMT ngày 27 tháng 06 n:m 2008 Công ty CP Phát tri�n Thành 

ph* Xanh xin ch/ tr81ng &.u t8 d; án t$i ph8?ng Long Th$nh MF và ph8?ng Long 

Bình, Qu3n 9, TP H' Chí Minh; 

� Quy0t &�nh s* 3681/Q�-UBND ngày 28/8/2008 c/a UBND thành ph* v! duy t Nhi m 

v7 quy ho$ch chi ti0t xây d;ng &ô th� tL l  1/2000 Khu dân c8 và Công viên Ph8�c 

Thi n di n tích 300 ha t$i ph8?ng Long Th$nh MF và ph8?ng Long Bình, Qu3n 9, TP 

H' Chí Minh. 
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�   Quy0t &�nh c/a UBND Thành ph* HCM s* 4372/Q�-UBND ngày 15/10/2008 v! vi c 

thu h'i &2t &� th;c hi n b'i th8?ng, gi)i phóng m4t bHng, chu6n b� &.u t8 xây d;ng khu 

dân c8 và công viên Ph8�c Thi n t$i Ph8?ng Long B�nh v� Long Th$nh MF, Qu3n 9).  

 

2.1.4. Thông s1 DJ án  
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2.1.5. V1n �u T�:  

� T(ng m5c &.u t8 d; ki0n c/a d; án:  3.133 tB (ch8a tính lãi vay) 

      3.830 tB (n0u tính c) lãi vay) 

Lo,i chi phí Giai �o,n 1 Giai �o,n 2 C� dJ án 

Chi phí xây d;ng 423.957.600.000 1.392.588.000.000 1.816.545.600.000 

Chi phí thi0t b� 146.916.000.000 5.000.000.000 151.916.000.000 

Chi phí ti!n &2t 

và b'i th8?ng 

GPMB 
1.001.250.000.000 - 1.001.250.000.000 

Chi phí qu)n lý 5.708.736.000 6.843.731.046 12.552.467.046 

Chi phí t8 v2n 

&.u t8 xây d;ng 6.664.404.072 11.824.284.986 18.488.689.058 

Chi khác 3.546.941.974 6.293.143.735 9.840.085.709 

D; phòng phí 79.402.184.102 33.973.082.988 113.375.267.090 

V*n l8u &%ng  10.000.000.000 - 10.000.000.000 

T�ng c;ng 1.677.445.866.148 1.456.522.242.755 3.133.968.108.903 

 



 
               B�N CÁO B�CH CÔNG TY CP DU L�CH VINPEARLLAND 

 

             CÔNG TY C� PH�N CH�NG KHOÁN VINCOM                              

�

	��

� C� c0u ngu�n v1n: 

• V*n t; có c/a ch/ &.u t8 d; ki0n: 448 tL &'ng, chi0m 17% t(ng v*n &.u t8; 

• V*n vay d; ki0n: 1.752 tL &'ng, chi0m kho)ng 54% t(ng v*n &.u t8; 

• V*n huy &%ng c/a khách hàng d; ki0n: 933 tL d'ng, chi0m 29% t(ng v*n &.u t8 

2.1.6. K� ho,ch t� ch.c thJc hi�n dJ án 

Th�i gian hoàn thành ��n bù gi%i phóng m&t b�ng: Cu�i nm 2010 

Th�i gian chu!n b	 ��u t�: 2010 

Th�i gian thi công xây d$ng:2011 

a, Giai �o�n 1:  

• Th?i gian th;c hi n: t- n:m 2009 &0n n:m 2012. 

• Mô t): Th;c hi n &!n bù gi)i phóng m4t bHng và &.u t8 toàn b% h$ t.ng kF thu3t v�i t(ng 
kinh phí kho)ng 1.677 tL &'ng. 

b, Giai �o�n 2:  

• Th?i gian th;c hi n: t- n:m 2012 &0n n:m 2015 . 

• Mô t): th;c hi n &.u t8 các h$ng m7c bi t th; nhà v8?n (xây móng) và m%t s* Bi t th; 

mKu, v�i t(ng kinh phí kho)ng  1.456 tL &'ng. 

2.1.7.  Hi�u qu� tài chính c�a DJ án 

Ch� tiêu �n v� Giá tr� Ghi chú 

* T(ng m5c &.u t8 (ch8a tính lãi vay) 

tri u &'ng 3.133.968 Th?i gian 

xây d;ng d; 

ki0n là 3 n:m 

* Lãi vay trong th?i gian xây d;ng tri u &'ng 630.729   

* V*n t; có tri u &'ng 438.006   

*Doanh thu bình quân tri u &'ng/n:m 1.304.174   

*L9i nhu3n bình quân tri u &'ng/n:m 381.847   

* H  s* hoàn v*n n%i b% ( IRR ) % 27,83%   

* Giá tr� hi n t$i ròng ( NPV v�i r = 20%) tri u &'ng 394.031   

* Th?i gian thu h'i v*n &.u t8  

n:m 4,12 tính c) th?i 

gian xây 

d;ng  

N%p ngân sách nhà n8�c tri u &'ng 127.282   

* Thu� thu nh"p doanh nghi
p tri
u ��ng 127.282   
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2.1.8. Ti�n �; thJc hi�n DJ án ��n th�i �i/m hi�n t,i: 

� D; án &ã có phê duy t Nhi m v7 quy ho$ch chi ti0t xây d;ng &ô th� tL l  1/2000; &ã 

nh3n &89c  Quy0t &�nh c/a UBND Thành ph* HCM  s* 4372/Q�-UBND v! vi c thu h'i 

&2t &� th;c hi n b'i th8?ng, gi)i phóng m4t bHng, chu6n b� &.u t8.   

� �ã hoàn thành 1/3 k0 ho$ch th;c hi n b'i th8?ng, gi)i phóng m4t bHng xây d;ng. C7 

th�: �ã ti0n hành b'i th8?ng &2t &ai &89c g.n 100 ha trên t(ng s* 318,8 ha m4t bHng xây 

d;ng. Di n tích &2t c.n b'i th8?ng t- nay &0n cu*i n:m 2009 c/a D; án (không tính 

di n tích m4t bHng c/a Tr8?ng �$i h>c Ki0n trúc) là: 278,8 ha. Công tác gi)i phóng m4t 

bHng d; ki0n sI hoàn thành vào cu*i n:m 2010 và có th� s�m kh=i công xây d;ng.  

2.2. DJ án 2:  DJ án T� h7p khách s,n, V:n phòng, Trung tâm Th��ng m,i, giáo d8c 
và c:n h; - Thành ph1 Hoàng Gia (Royal City) 

2.1.1. Khái quát dJ án 

� Tên d; án: DJ án T� h7p khách s,n, V:n phòng, Trung tâm Th��ng m,i, Giáo d8c 
và C:n h; - Thành ph1 Hoàng Gia (Royal City) (“DJ án RoyalCity” ) 

�  M7c tiêu &.u t8 d; án: D; án là m%t t( h9p &a ch5c n:ng = c�a ngõ Hà N%i, D; án sI 

&áp 5ng m%t ph.n nhu c.u v:n phòng làm vi c, c:n h% cho thuê cao c2p cho các &*i 

t89ng là các doanh nghi p trong và ngoài n8�c, ng8?i dân có nhu c.u cEng nh8 nhu c.u 

v! khách s$n cho khách &0n du l�ch và làm vi c t$i Hà N%i, D; án cEng sI xây d;ng h  

th*ng gara &Q xe ng.m &� góp ph.n gi)i quy0t tình tr$ng quá t)i v! giao thông tNnh.  

� ��a &i�m xây d;ng d; án: Khu &2t c/a d; án nHm t$i s* 74, NguyOn Trãi, Thanh Xuân, 

Hà N%i, Phía �ông Nam giáp v�i &8?ng NguyOn Trãi, phía �ông B+c giáp v�i sông Tô 

L�ch, phía Tây B+c và Tây Nam giáp v�i khu dân c8 Th89ng �ình. 

�  N%i dung và Quy mô d; án: 

� Di n tích sàn xây d;ng: 1.109.439 m2 

� T(ng di n tích sàn ph.n n(i: 788.203 m2 

� T(ng di n tích sàn t.ng h.m: 321.236 m2 

� M3t &% xây d;ng chung: 19,4% 

� S* t.ng cao trung bình: 24 t.ng n(i, 4 t.ng h.m 
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2.1.2. Ch� ��u t� dJ án: Công ty CP �u t� và phát tri/n �a 1c Thành ph1 Hoàng Gia. 

�ây là pháp nhân &89c thành l3p trên c1 s= h9p tác c/a Công ty TNHH MTV C1 khí Hà N%i, 
Công ty CP Vincom, Công ty CP Du l�ch Vinpearlland, Công ty C( ph.n D�ch v7 T(ng h9p và 
�.u t8 Hà N%i. V*n &i!u l  2.000 tL &'ng, trong &ó: 

� Công ty TNHH Nhà n8�c MTV C1 khí Hà N%i: 52,5 tL &'ng, chi0m 2,625% 

� Công ty  CP D�ch v7 t(ng h9p và �.u t8 Hà N%i: 247,5 tL &'ng, chi0m 12,375% 

� Công ty CP Vincom: 1.020 tL &'ng, chi0m 51%, 

� Công ty CP Du l�ch Vinpearlland: 680 tL &'ng, chi0m 34%.  

Công ty cam k0t &.u t8 vào Công ty C( ph.n Phát tri�n ��a *c Thành ph* Hoàng Gia  &� th;c 
hi n d; án là: 680 tL &'ng, hi n &ã góp &89c 297,7 tL &'ng, s* còn ph)i góp là: 382,3 tL &'ng. 

2.1.3. H� s� pháp lý c�a DJ án: m%t s* v:n b)n pháp lý quan tr>ng 

� Công v:n s* 2411/BCT-CLH ngày 26/10/2008 c/a B% Công Th81ng g�i T(ng Công ty 
Máy và Thi0t b� Công nghi p v! vi c di chuy�n &�a &i�m s)n xu2t và chuy�n &(i m7c 

&ích s� d7ng &2t Công ty TNHH Nhà n8�c M%t thành viên C1 khí Hà N%i; 

� Công v:n s* 6616/UBND-CN ngày 23/11/2007 c/a UL Ban Nhân dân Thành ph* Hà 
N%i g�i Công ty TNHH Nhà n8�c M%t thành viên C1 khí Hà N%i v! vi c di chuy�n c1 
s= s)n xu2t và l3p d; án &.u t8 xây d;ng t$i s* 74 &8?ng NguyOn Trãi c/a Công ty 

TNHH Nhà n8�c M%t thành viên C1 khí Hà N%i; 
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� Công v:n s* 0803/BCT-CNNg ngày 24 tháng 01 n:m 2008 c/a B% Công Th81ng v! 
vi c di chuy�n &�a &i�m s)n xu2t và chuy�n &(i m7c &ích s� d7ng &2t Công ty c1 khí Hà 
N%i; 

� Công v:n s* 623/UBND-CN ngày 24 tháng 01 n:m 2008 c/a UBND Thành ph* Hà N%i 
v! vi c xin ch2p thu3n vi c di d?i &)m b)o môi tr8?ng SXKD và th;c hi n d; án &.u t8 
xây d;ng t$i 74 NguyOn Trãi, Thanh Xuân, Hà N%i; 

� Quy0t &�nh s* 1588/Q�-UBND ngày 06/5/2008 c/a UL Ban Nhân dân Thành ph* Hà 

N%i v! vi c phê duy t &i!u ch<nh c7c b% quy ho$ch s� d7ng &2t Khu &2t t$i 74 &8?ng 
NguyOn Trãi (thu%c ô s* 12 c/a Quy ho$ch chi ti0t quân Thanh Xuân, tL l  1/2000) &�a 
&i�m: ph8?ng Th89ng �ình, qu3n Thanh Xuân, thành ph* Hà N%i; 

�  Quy0t &�nh s* 1069/Q�-UBND ngày 05/3/2009 c/a UL Ban Nhân dân Thành Ph* Hà 
N%i v! vi c Phê duy t Quy ho$ch chi ti0t xây d;ng t< l  1/500 Khu ch5c n:ng &ô th� t$i 
s* 74 &8?ng NguyOn Trãi, qu3n Thanh Xuân, Hà N%i; 

� Quy0t &�nh s* 1070/Q�-UBND ngày 05/3/2009 c/a UBND Thành ph* Hà N%i phê 

duy t Quy ho$ch chi ti0t xây d;ng tL l  1/500 Khu ch5c n:ng &ô th� t$i s* 74 &8?ng 
NguyOn Trãi, qu3n Thanh Xuân, Hà N%i; 

�  Công v:n s* 7635/UBND-KH&�T ngày 07/8/2009 c/a UL Ban Nhân dân Thành ph* 
Hà N%i v! Ch/ tr81ng giao nhi m v7 l3p và tri�n khai D; án Khu ch5c n:ng &ô th� t$i s* 

74 NguyOn Trãi, ph8?ng Th89ng �ình, qu3n Thanh Xuân; 

� Công v:n s* 3070/QHKT-TH ngày 06/11/2009 c/a S= Quy ho$ch Ki0n trúc thành ph* 
Hà N%i v/v t(ng m4t bHng và Ph81ng án thi0t k0 s1 b% ki0n trúc T( h9p khách s$n, v:n 

phòng, trung tâm th81ng m$i, giáo d7c và c:n h% t$i khu &2t s* 74 NguyOn Trãi, qu3n 
Thanh Xuân, Hà N%i; 

� Công v:n s* 2513/BXD-H�XD ngày 17/11/2009 c/a B% Xây d;ng v/v góp ý ki0n thi0t 
k0 c1 s= các công trình thu%c d; án T( h9p khách s$n, v:n phòng, trung tâm th81ng 

m$i, giáo d7c và c:n h% - Royal city t$i khu &2t s* 74 NguyOn Trãi, qu3n Thanh Xuân, 
Hà N%i; 

� Quy0t &�nh s* 6583/Q�-UBND ngày 16/12/2009 c/a �y ban nhân dân thành ph* Hà 
N%i v/v thu h'i 120.942m2 &2t t$i s* 74 &8?ng NguyOn Trãi, ph8?ng Th89ng �ình, 

qu3n Thanh Xuân, Hà N%i do Công ty TNHH Nhà n8�c m%t thành viên C1 khí Hà N%i 
&ang qu)n lý, s� d7ng giao cho Công ty c( ph.n �.u t8 và Phát tri�n &�a *c thành ph* 
Hoàng Gia &� th;c hi n d; án &.u t8 xây d;ng Khu ch5c n:ng &ô th�. 

2.1.4. V1n ��u t�: 

� T(ng m5c &.u t8 d; ki0n: 9.999 tB ��ng (Chín ngàn chín trm chín m��i chín t� ��ng), 

Trong �ó (d$ ki�n): 
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- Chi phí xây d;ng:    5.748 tL &'ng 

- Chi phí thi0t b�:      185 tL &'ng 

- Chi phí ti!n &2t:   2.001 tL &'ng 

- Chi phí qu)n lý:        34 tL &'ng 

- Chi phí t8 v2n &.u t8 xây d;ng:    104 tL &'ng 

- Chi phí khác:         22 tL &'ng 

- D; phòng phí:    1.214 tL &'ng 

- Lãi vay trong th?i gian xây d;ng:    671 tL &'ng 

- V*n l8u &%ng:         20 tL &'ng 

� C1 c2u ngu'n v*n &.u t8: 

- V*n t; có c/a ch/ &.u t8: 2.000 tL &'ng, chi0m 20% t(ng v*n &.u t8; 

- V*n vay d; ki0n: 2.544 tL &'ng, chi0m kho)ng 25,4% t(ng v*n &.u t8; 

- V*n huy &%ng c/a khách hàng mua, thuê s)n ph6m c/a d; án d; ki0n: 4.755 tL 

&'ng, chi0m 47,6% t(ng v*n &.u t8; 

- V*n &89c hoàn VAT: 700 tL &'ng, chi0m 7% 

2.1.5. M�t s� ch� tiêu tài chính c�a d� án 

TT Ch� tiêu �n v� Giá tr� Ghi chú 

1 * T(ng m5c &.u t8 tri u &'ng 9.999.000 
Th?i gian xây d;ng d; 

ki0n là 4 n:m 

2 *Doanh thu bình quân 
tri u 
&'ng/n:m 

1.671.719 
  

3 *L9i nhu3n bình quân 
tri u 
&'ng/n:m 

501.106 
  

4 * H  s* hoàn v*n n%i b% ( IRR ) % 24,22%   

5 * Giá tr� hi n t$i ròng ( NPV ) tri u &'ng 1.692.203   

6 * Th?i gian thu h'i v*n &.u t8 n:m 3 n:m 
Không k� th?i gian xây 

d;ng 

7 N%p ngân sách hàng n:m 
tri u 
&'ng/n:m 

334.207 
  

7,1 
* Thu� VAT n�p ngân sách (trung 
bình) 

tri
u 
��ng/nm 

167.172 
  

7,2 
* Thu� thu nh"p doanh nghi
p 
n�p ngân sách (trung bình) 

tri
u 
��ng/nm 

167.035 
  

 



 
               B�N CÁO B�CH CÔNG TY CP DU L�CH VINPEARLLAND 

 

             CÔNG TY C� PH�N CH�NG KHOÁN VINCOM                              

�

�
��

2.1.6. Tình hình tri/n khai thJc hi�n dJ án 

Tình hình tri�n khai th;c hi n d; án Royal City  &0n nay nh8 sau: 

� Công ty c( ph.n �.u t8 và phát tri�n ��a *c Thành ph* Hoàng Gia &ã nh3n &89c Biên 

b)n h>p liên ngành S= Tài chính - C7c Thu0 - S= Tài nguyên và Môi tr8?ng ngày 

28/12/2009 v! vi c xác &�nh giá thuê &2t c/a Công ty c( ph.n &.u t8 và phát tri�n ��a *c 

Hoàng Gia. 

� Công ty cEng &ã nh3n &89c Quy0t &�nh s* 105/Q�-UBND Thành ph* Hà N%i ngày 

11/01/2010 v! vi c phê duy t &1n giá thu ti!n s� d7ng &2t d; án Royal City; và Biên b)n 

h>p Liên ngành ngày 28/12/2009 v! vi c xác &�nh giá thuê &2t c/a Công ty.  

� Hi n nay, Công ty &ang th;c hi n nghNa v7 tài chính v�i nhà n8�c v! vi c s� d7ng &2t 

d; án Royal City. 

� Ngày 16/01/2010 Công ty CP �.u t8 và Phát tri�n &�a *c thành ph* Hoàng gia &ã t( 

ch5c lO &%ng th( và tri�n khai thi công t8?ng vây công trình. 

2.3. DJ án 3:  Khu khách s,n (thu;c dJ án Công viên V:n hóa và Du l�ch Sinh Thái 
Vinpearl Land) & DJ án Bi�t thJ và sân golf Vinpearl 

(1) KHU KHÁCH S�N (KHU DU L�CH SINH THÁI BÃI SOI) (THU�C D! ÁN 
CÔNG VIÊN V>N HÓA VÀ DU L�CH SINH THÁI VINPEARL LAND) 

2.1.1. Thông tin khái quát  

Khách s$n t$i Bãi Sõi trên �)o Hòn Tre là m%t ph.n h$ng m7c công trình c/a d; án Công viên 
V:n hóa và Du l�ch sinh thái Vinpearl Land. Khách s$n &89c xây d;ng trên di n tích 08 ha t$i 
Bãi SDi h8�ng ra v�nh Nha Trang g'm có 23 bi t th;  (10 nhà 2 t.ng và 13 nhà 1 t.ng) &89c b* 
trí t-ng l�p theo s8?n &'i  trong &ó có 1 bi t th; h$ng T(ng th*ng. MQi bi t th; v�i b� b1i mini 

riêng, có t- 3 &0n 4 phòng, các phòng &%c l3p v�i nhau. Di n tích mQi phòng t- 72 - 120 m2. 
T(ng s* phòng là 83 phòng và 1 bi t th; h$ng T(ng th*ng. Ngoài khu bi t th; là các khu v;c 
công c%ng và d�ch v7 bao g'm c) b� b1i 3.000m2 và bãi t+m bi�n dài 400m. 

2.1.2. Ch� ��u t� dJ án: Công ty C� ph�n Du l�ch Vinpearlland s= h,u 100% D; án Khu 
bi t th; và sân golf Vinpearl. 

 

2.1.3. H� s� pháp lý c�a dJ án: M;t s1 h� s� pháp lý quan tr+ng 

� Thông báo s* 08 TB/UBND ngày 09/01/2007 c/a UBND T<nh Khánh Hòa v! vi c thDa 
thu3n &�a &i�m &.u t8 d; án Công viên v:n hóa và du l�ch sinh thái Vinpearl Land – Nha 
Trang trên c1 s= &i!u ch<nh nh3p 04 d; án nhóm B thành 01 d; án nhóm A t$i �)o Hòn 

Tre, Ph8?ng VNnh Nguyên, Thành ph* Nha Trang. 
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� Quy0t &�nh s* 316/Q�-UBND ngày 09 tháng 02 n:m 2007 c/a UBND T<nh Khánh Hòa 
v! vi c phê duy t &' án quy ho$ch chi ti0t xây d;ng tL l  1/2000 &)o Hòn Tre, Thành 
ph* Nha Trang, T<nh Khánh Hòa. 

� Công v:n s* 394/BXD-KSTK ngày 02 tháng 03 n:m 2007 c/a B% Xây D;ng v! vi c k0t 
qu) th6m &�nh thi0t k0 c1 s= công trình công viên v:n hóa và du l�ch sinh thái Vinpearl 
Land. 

� T? trình s* 729/SXD-QLKTQH ngày 28/03/2007 c/a UBND S= Xây D;ng T<nh Khánh 

Hòa v! vi c xin phê duy t &' án quy ho$ch chi ti0t xây d;ng tL l  1/500 Công viên v:n 
hóa và du l�ch Sinh thái Vinpearl Land, &)o Hòn Tre, Thành ph* Nha Trang, T<nh 
Khánh Hòa. 

� Thông báo s* 172/TB-UBND ngày 08 tháng 05 n:m 2007 c/a UBND T<nh Khánh Hòa 
v! vi c k0t lu3n c/a UBND T<nh v! cu%c h>p thông qua quy ho$ch chi ti0t 1/500 t(ng 
m4t bHng D; án công viên v:n hóa và du l�ch sinh thái Vinpearl Land, &)o Hòn Tre, Nha 
Trang. 

� Gi2y ch5ng nh3n &.u t8 s* 37121000006 ngày 11/06/2007 c/a UBND T<nh Khánh Hòa 
v! vi c ch5ng nh3n &.u t8 D; án công viên v:n hóa và du l�ch sinh thái Vinpearl Land, 
&)o Hòn Tre, Nha Trang. 

� Quy0t &�nh s* 458/Q�-UBND c/a UBND T<nh Khánh Hòa ngày 15/02/2008 v! vi c thu 

h'i &2t &� th;c hi n D; án công viên v:n hóa và du l�ch sinh thái Vinpearl Land, &)o 
Hòn Tre, Nha Trang. 

� Quy0t &�nh s* 459/Q�-UBND c/a UBND T<nh Khánh Hòa ngày 15/02/2008 v! vi c 

giao &2t có m4t bi�n b( sung có thu ti!n s� d7ng &2t  cho Công ty CP Du l�ch và Th81ng 
m$i Vinpearl &� th;c hi n D; án công viên v:n hóa và du l�ch sinh thái Vinpearl Land, 
&)o Hòn Tre, Nha Trang. 

� Quy0t &�nh s* 460/Q�-UBND c/a UBND T<nh Khánh Hòa ngày 15/02/2008 v! vi c 

cho Công ty CP Du l�ch và Th81ng m$i Vinpearl thuê b( sung m4t bi�n  &� th;c hi n 
D; án công viên v:n hóa và du l�ch sinh thái Vinpearl Land, &)o Hòn Tre, Nha Trang. 

� Quy0t &�nh s* 461/Q�-UBND c/a UBND T<nh Khánh Hòa ngày 15/02/2008 v! vi c 
cho Công ty CP Du l�ch và Th81ng m$i Vinpearl thuê b( sung &2t có m4t bi�n  &� th;c 

hi n D; án công viên v:n hóa và du l�ch sinh thái Vinpearl Land, &)o Hòn Tre, Nha 
Trang. 

� Thông báo s* 1857/SXD-QLKTQH c/a S= Xây d;ng T<nh Khánh Hòa ngày 23/06/2008 

v! vi c th6m &�nh &' án quy ho$ch chi ti0t xây d;ng tL l  1/500 &i!u ch<nh, m= r%ng D; 
án công viên v:n hóa và du l�ch sinh thái Vinpearl Land, &)o Hòn Tre, Nha Trang. 
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2.1.4. V1n ��u t�: 

T(ng v*n &.u t8 d; tính: 912.138  tri u &'ng (20% là v*n t; có c/a ch/ &.u t8, 80% v*n vay), 

&ây là t(ng m;c &.u t8 c/a D; án công viên v:n hóa và du l�ch sinh thái Vinpearl Land, &)o 

Hòn Tre, thành ph* Nha Trang (bao g'm 4 d; án nhD nh3p l$i), trong &ó có d; án khu khách 

s$n (khu du l�ch sinh thái Bãi SDi), chi ti0t t(ng m5c &.u t8 c/a d; án nh8 sau: 

KHÁI TOÁN T�NG M�C ��U T� 

DJ án công viên v:n hóa và du l�ch sinh thái Vinpearl Land 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong &ó h$ng m7c Khu khách s$n (khu du l�ch sinh thái Bãi Sõi) có t(ng m5c &.u t8 nh8 sau: 
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2.1.5. M�t s� ch� tiêu tài chính  c�a D� án   

CHK TIÊU <N V� GIÁ TR� 

T(ng m5c &.u t8 tri u �'ng 912.138 

L9i nhu3n bình quân tri u �'ng/n:m 132.293 

H  s* hoàn v*n n%i t$i (IRR) % 16,13 

Giá tr� hi n t$i ròng  tri u �'ng 365.496 

Th?i gian thu h'i v*n &.u t8 (tính theo dòng ti!n 

không chi0t kh2u, không k� th?i gian xây d;ng) 

N:m 7  

Th?i gian thu h'i v*n &.u t8 (tính theo dòng ti!n 

có chi0t kh2u, và lãi vay ngân hàng) 

N:m 12  

2.1.6. Tình hình tri/n khai thJc hi�n dJ án: 

Khách s$n &89c b+t &.u tri�n khai t- tháng 03/2008 &0n nay &ã hoàn thành ph.n thô, hi n nay 

&ang &i vào giai &o$n hoàn thi n. Ph.n n%i th2t &ang &89c xem xét, cân nh+c thi0t k0 b=i các 

&1n v� t8 v2n thi0t k0 n(i ti0ng c/a n8�c ngoài &� &)m b)o th;c s; sang tr>ng và phù h9p v�i 
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&Rng c2p cao nh2t c/a d�ch v7 khách s$n & khu ngh< cEng nh8 xác l3p &�nh h8�ng dòng s)n 

ph6m luxury c/a th81ng hi u Vinpearl. 

D; ki0n trong n:m 2010 hoàn thành công trình và &8a vào ho$t &%ng. 

(2) D! ÁN KHU BI(T TH! VÀ SÂN GOLF VINPEARL 

2.1.7. Khái quát 

�ây là m%t trong s* 03 d; án thu%c t( h9p ngh< d8Png và gi)i trí do Vinpearlland làm ch/ &.u 

t8 t$i &)o Hòn Tre, g'm D; án T( h9p khách s$n 5 sao v�i 500 phòng t$i Bãi TrE, &ã hoàn 

thành và &8a vào s� d7ng t- cu*i n:m 2003; D; án Công viên v:n hóa và du l�ch sinh thái 

Vinpearlland Land t$i VEng Me, c1 b)n &ã hoàn thành và b+t &.u &8a d.n m%t s* h$ng m7c 

chính vào s� d7ng t- tháng &.u n:m 2007, m%t s* h$ng m7c còn l$i &ã &89c &8a vào s� d7ng 

trong n:m 2008; và D; án Khu bi t th; và sân golf Vinpearl t$i �.m Già. 

D; án Khu bi t th; và sân golf Vinpearl g'm các bi t th; cao c2p &� bán ho4c cho thuê và m%t 

sân golf 18 lQ sI &89c tri�n khai trên di n tích &2t quy ho$ch là 165,52 ha. Khi hoàn t2t, D; án 

Khu bi t th; và sân golf Vinpearl cùng v�i các d; án c/a Vinpearlland &ã &89c tri�n khai t$i 

Hòn Tre sI t$o nên m%t t( h9p ngh< d8Png, gi)i trí l�n và &%c &áo c/a khu v;c �ông Nam Á. 

Ngày 30/12/2008 �y ban nhân dân t<nh Khánh Hòa &ã ra Quy0t &�nh s* 3248 QÐ – UBND 

&'ng th?i c2p Gi2y ch5ng nh3n &.u t8 di!u ch<nh l.n th5 02 cho Công ty C( ph.n Du l�ch và 

Thuong m$i Vinpearl (tên cE c/a Công ty C( ph.n Du l�ch Vinpearlland) thuê d2t (b( sung) 26 

ha t$i Ð)o Hòn Tre, TP Nha Trang &� xây d;ng m= r%ng D; án Khu bi t th; và sân golf 

Vinpearl.  

Nh8 v3y, t(ng di n tích c/a Khu bi t th; và sân Golf Vinpearl là 275,20 ha, bao g'm: 

� Di n tích &2t: 191,52 ha &89c &.u t8 xây d;ng sân golf 18 lQ và xây d;ng bi t th; cao 
c2p &� bán, cho thuê, k0t h9p kinh doanh d�ch v7 du l�ch. 

� Di n tích m4t n8�c: 83,68 ha. 

Thông s* c1 b)n c/a d; án: 

� Khu bi�t thJ: 

T(ng di n tích xây d;ng bi t th;: 410.137 m2 

S* lô bi t th;: 242 lô, bao g'm 83 lô bi t th; sát m4t n8�c và 159 

lô bi t th; trên &'i. 

Di n tích các lô &2t bi t th;: t- 1.500 – 2.500 m2, trong &ó có 03 lô bi t th; cao 

c2p có di n tích trên 3.500m2 và 01 lô có di n tích 

12.000m2. 

M3t &% xây d;ng t*i &a: 25% 
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Chi!u cao xây d;ng t*i &a: 2,5 t.ng 

� Khu Trung tâm: 

T(ng di n tích xây d;ng:  6.480 m2 

Các h$ng m7c công trình g'm: Tòa nhà v:n phòng, siêu th�, trung tâm th81ng m$i, 

nhà hàng (di n tích xây d;ng: 2.650m2, di n tích 

sàn: 7.580m2, s* t.ng: 04 t.ng); Khu nhà nhân viên 

(di n tích xây d;ng: 1.100m2, di n tích sàn: 

2.740m2, s* t.ng: 01 t.ng tr t và 02 t.ng cao); Khu 

nhà trJ 3 nhóm (di n tích xây d;ng: 800m2, s* 

t.ng: 01 t.ng); Nhà y t0 (di n tích xây d;ng: 

1.600m2, s* t.ng: 01 t.ng); và Chòi ngh< (di n tích 

xây d;ng: 330m2, s* t.ng: 01). 

 

2.1.8. Ch� ��u t� dJ án: Công ty C� ph�n Du l�ch Vinpearlland s= h,u 100% D; án Khu 

bi t th; và sân golf Vinpearl 

2.1.9. H� s� pháp lý c�a dJ án: M;t s1 h� s� pháp lý quan tr+ng 

� Gi2y ch5ng nh3n &.u t8 s* 37121000051 do �y ban Nhân dân T<nh Khánh Hòa c2p l.n 

&.u vào ngày 21 tháng 12 n:m 2007.  

� Ngày 22 tháng 10 n:m 2008, �y ban Nhân dân T<nh Khánh Hòa &ã c2p Gi2y ch5ng 

nh3n �.u t8 �i!u ch<nh Gi2y ch5ng nh3n &.u t8 nói trên cho phép &i!u ch<nh t:ng v*n 

&� th;c hi n D; án Khu bi t th; và sân golf Vinpearl. 

� Ngày 30 tháng 12 n:m 2008, �y ban Nhân dân T<nh Khánh Hòa &ã c2p Gi2y ch5ng 

nh3n �.u t8 �i!u ch<nh l.n th5 2.  

� Quy0t &�nh 3593/Q�-UB ngày 28 tháng 12 n:m 2004 c/a UBND T<nh Khánh Hòa v! 

vi c giao &2t cho Công ty TNHH Du L�ch và Th81ng m$i Hòn Tre &� th;c hi n d; án 

Khu Bi t th; và sân Golf Vinpearl t$i &)o Hòn Tre, TP. Nha Trang. 

� Quy0t &�nh s* 3248 Q� – UBND cho thuê &2t (b( sung) 260.000 m2 t$i �)o Hòn Tre, 

TP Nha Trang &� xây d;ng m= r%ng D; án Khu bi t th; và sân golf Vinpearl nâng t(ng 

di n tích &2t, m4t n8�c &� th;c hi n d; án lên &0n 275,2 ha. 

� H9p &'ng thuê &2t và m4t n8�c s* 23/2007/H�/T� ngày 28 tháng 05 n:m 2007 

� Quy0t &�nh s* 3204/Q�-UBND ngày 29 tháng 12 n:m 2008 v! vi c phê duy t &i!u 

ch<nh quy ho$ch chi ti0t xây d;ng tL l  1/500 Khu bi t th; và sân Golf Vinpearl t$i &)o 

Hòn tre (m= r%ng thêm 26 ha) 



 
               B�N CÁO B�CH CÔNG TY CP DU L�CH VINPEARLLAND 

 

             CÔNG TY C� PH�N CH�NG KHOÁN VINCOM                              

�

�
	�

2.1.10. V1n ��u t�: 

T(ng v*n &.u t8 d; tính: 2.174.259 tri u �'ng (20% là v*n t; có c/a ch/ &.u t8, 80% t- ngu'n 

phát hành Trái Phi0u và huy &%ng t- bên ngoài) 

2.1.11. M�t s� ch� tiêu tài chính  c�a D� án   

CHK TIÊU <N V� GIÁ TR� 

T(ng m5c &.u t8 tri u �'ng 2.174.259 

Doanh thu bình quân tri u �'ng/n:m 209.913 

L9i nhu3n bình quân tri u �'ng/n:m 60.873 

H  s* hoàn v*n n%i t$i (IRR) % 14,4 

Giá tr� hi n t$i ròng  tri u �'ng 106.542 

Th?i gian thu h'i v*n &.u t8 (tính theo dòng ti!n 

không chi0t kh2u, không k� lãi vay, không k� th?i 

gian xây d;ng) 

n:m 3  

Th?i gian thu h'i v*n &.u t8 (tính theo dòng ti!n 

có chi0t kh2u, và lãi vay ngân hàng) 

n:m 15,3 

 

2.1.12. Tình hình tri/n khai thJc hi�n dJ án: 

 Công ty &ang tri�n khai xây d;ng các h$ng m7c công trình theo thi0t k0 g'm các bi t th;, sân 

golf và 1 h' ch5a n8�c v-a có tính ch2t &i!u hòa, t$o c)nh quan &mp h1n v-a ph7c v7 vi c t8�i 

tiêu c/a khu v;c sân golf v�i tr, l89ng 1.000.000m3. 

D; ki0n hoàn thành công trình Sân Golf và &8a vào ho$t &%ng cu*i n:m 2010. 

T(ng v*n &.u t8 vào 2 d; án Khách s$n thu%c D; án Công viên v:n hóa và du l�ch sinh thái 

Vinpearl Land và d; án khu bi t th; và Sân golf Vinpearl là kho)ng 2.315 tL; Công ty  &ã &.u 

t8: 325 tL, s* v*n còn l$i: 1.991 tL   
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                            KK

  HHOO��CCHH  SS##  DD��NNGG  SS��  TTII$$NN  TTHHUU  ""  CC  TT%%    TT  CCHHÀÀOO  BBÁÁNN    

V�i 800 tL &'ng b( sung t- &9t phát hành, Công ty d; ki0n s� d7ng s* ti!n &� th;c hi n các d; 
án c7 th� nh8 sau:  

         �1n v� tính: tL &'ng 

TT Các dJ án H,ng m8c chi phí 

V1n Công 

ty ��u t� 

vào dJ án 

S1 v1n còn l,i c�n huy �;ng 

S1 v1n �ã 

��u t� 

V1n tJ 

có 

Ngu�n 

khác 

Ti�n �; gi�i 

ngân dJ 

ki�n  

1 

 

D; án khu dân c8 và 

công viên Ph8�c 

Thi n (Green City) 

Chi tr) chi phí &!n bù 

gi)i phóng m4t bHng, 

xây móng và t8?ng 

vây công trình 

500 150 150 200 N:m 2010 

3 D; án Royal City 

�!n bù gi)i phóng 

m4t bHng và tr) ti!n 

s� d7ng &2t 

680 297,7 300 82,3 
 

N:m 2010 

3 

Khách s$n thu%c D; 

án Công viên v:n 

hóa và du l�ch sinh 

thái Vinpearl Land 

và d; án khu bi t th; 

và Sân golf Vinpearl 

Chi phí xây d;ng và 

hoàn thi n d; án 

 

2.315,885 

 

324,857 350 

 

 

1.641,028 

 

 

N:m 2010 

 T�ng c;ng  3.495,885 772.557 800 1.923,328  

�
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CCÁÁCC  ��II  TTÁÁCC  LLIIÊÊNN  QQUUAANN  

NN    TT  CCHHÀÀOO  BBÁÁNN   
 

 

1, T� CH�C T" V�N 

CÔNG TY C� PH�N CH�NG KHOÁN VINCOM (VINCOMSC) 

Tr7 s=: T.ng 4, Tháp B, Tòa tháp &ôi Vincom, 191 Bà Tri u, Hà N%i 

Chi nhánh: 182 NguyOn V:n Th/, Qu3n 1, TP. H' Chí Minh 

�i n tho$i: (84-4) 974 2299 Fax: (84-4) 974 4243      

Website: www.vincomsc.com.vn 

 

2, T� CH�C KI3M TOÁN�

CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VI�T NAM 

��a ch<: T.ng 15, tòa nhà Deaha Business Center 

�i n tho$i: (84-4) 3831 5090  Fax: (84-4) 9831 5090 

Website: www.ey.com  

 

3, T� CH�C KI3M TOÁN�

CÔNG TY TNHH KI�M TOÁN VÀ T� V�N (A&C) 

Tr7 s=: 229 �'ng kh=i, Qu3n 1 thành ph* H' Chí Minh 

�i n tho$i: (84 - 8) 8 272 295 Fax: (84 - 8) 8 272 300 
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PPHH��NN  IIVV 

CCÁÁCC  PPHH��  LL��CC    

1. B)n sao �:ng ký kinh doanh 

2. B)n sao �i!u l  t( ch5c ho$t &%ng Công ty 

3. Báo cáo tài chính ki�m toán Công ty n:m 2008, 2009 

4. Báo cáo tài chính h9p nh2t ki�m toán n:m 2008, 2009 

5. Ngh� quy0t �HC� thông qua ph81ng án phát hành c( phi0u  

6. S1 y0u lý l�ch các thành viên H%i &'ng qu)n tr�, Ban ki�m soát, Ban giám &*c và 

K0 toán tr8=ng Công ty 
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Nha Trang, ngày       tháng        n�m  2010 

 
�I DI(N T� CH�C PHÁT HÀNH -CÔNG TY CP DU L�CH VINPEARLLAND 

CH	 T�CH H�I =NG QU�N TR� KIÊM T�NG GIÁM �C 

 

 

 

 

NGUYQN TRRNG HI$N 
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TR�N VI(T HÙNG 

K
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NGUYQN TH�NH 

�I DI(N T� CH�C T" V�N – CÔNG TY C� PH�N CH�NG KHOÁN VINCOM 

T�NG GIÁM �C 
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