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I. TThH HINH CHUNG
Trong giai doan 2016 - 2018, mc dü tInh hInh th giâi và khu virc con din
biên phrc tap, tác dng tir thiên tai djch bnh, tuy nhiên kinh doanh du ljch the
gió'i, VietNam và Thành pho Ho ChI Minh tiép tVc dt két qua khá quan.
Triên khai Nghj quyêt 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 cUa BO Chinh trj ye
phát triên du Ijch tth thành ngành kinh tê müi nhçn, Nghj quyêt cüa ChInh phü ye
nhng nhim vi1, giâi pháp chCi yeu chi dao dieu hành thrc hin kê hoach phát
triên kinh tê - xa hOi và dir toán ngân sách nhà nuc nAm các nàm 2016, 2017 và
2018; Chi thj 07-CT/TU ngày 16/9/2016 cüa Ban Thumg vii Thành Uy Thành phô
Ho ChI Minh ye phát triên du ljch den nm 2020; các Nghj quyet, chucmg trInh
hành dng cüa Thânh üy, Hi dông Nhân dan, Uy ban Nh dan Thành phô Ho
ChI Minh lien quan các nhóm giãi pháp thirc hin kê hoach phát triên kinh tê - xã
hOi và ngân sách Thành phô; ducic sir h trq cüa B Van hóa - The thao - Du ljch,
Tong cvc Du ljch, sir lath dao cUa Thãnh üy, Uy ban Nhân dan Thành phô, si
giüp d cUa các b ban ngành Trung ircing và Thành phô Ho ChI Minh, sir n hrc
ci'ia Can bO nhân viên - Lao dng (CBNV-LD) toãn h thong, trong giai don
2016-2018, Tong Cong ty Du ljch Sài GOn TNHH MTV (Saigontourist) d tIch
circ triên khai to chirc thrc hin dông bO nhiêu giâi pháp, hoàn thành các chi tiêu.
II. BANH GIA THIJC HIN CAC CHU'NG TRINH, GIAI
GIAI BOLLN 2016-2018
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1. Trin khai Ngh quyt 08-NQ/TW cüa B Chinh tr:, Chi th! 07CT/TU cüa Ban Thtr&ng vli Thành üy và Quyt dlnh s 2955/QB-UBND cüa
UBND Thãnh phô Ho Chi Minh ye phát triên du Ijch
Ngày 10/6/2017, Tang Cong ty dã ban hành K hoach trin khai Nghj quyt
08-NQ/TW ngày 16/01/2017 cüa B ChInh tn ye phát triên du ljch trâ thành
ngành kinh té mUi nhn, Chi thj 07-CT/TU ngày 16/9/2016 cüa Ban Thung v11
Thành uy va Quyêt djnh sO 2955/QD-UBND nây 08/6/2017 cüa Uy ban nhân dan
Thânh phô Ho ChI Minh ye thim vii phát tniên ngành du ljch thành phô Ho ChI
Minh den nm 2020, Thông báo 137/TB-KL ngãy 24/02/2017 cüa Ban ThuOng vi
Dang üy Tong Cong ty Du lich Sài GOn TNHH MOt thành viên. Chwing trInh
hânh dng cüa Tong Cong ty bao gôm 8 nhóm giai pháp, 54 chuong trinh hành
dng ci the, gán vM cong tác kinh doanh, thirc hin ke hoch 2017 và giai doan
phát triên 2017-2020.
1

Chtrong trInh trin khai dn toàn th các phông ban, do'n vi thânh viên,
CBNV-LD. Thông qua Chucing trInh hành dng cUa Tong Cong ty, các don vi d
xay dmg Chi.rcmg trInh hành dng giai doan 2017-2020, cüng các dé xuât, kiên
nghj cu the.
2. Sp xp, di mói doanh nghip
Tip tic thirc hin 1 trInh c phAn hOa Tng Cong ty vâ Cong ty TNHH
MTV Dch vu Lf hành Saigontourist theo kê hoach dã duqc các cci quan Trung
ucing, Thành phô Ho ChI Minh phê duyt.
Thrc hin van bàn s 5325/UBND-KT ngày 29/11/20 18 cUa 1)y ban Nhân
dan Thành ph v 1p phrcing an co cau Iai doanh nghip nhà nurc trirc thuc Uy
ban Nhân dan Thânh phô giai doan 2018-2020 theo Quyêt djnh so 707/QD-TTg
ngày 25/5/2017 cüa Thi tuàng ChInh phU. lông Côngty dã gui Ban dôi mâi quân
1 doanh nghip Thành phô xem xét Phuang an cci cau li dê trInh Uy ban Nhân
dan Thành phô phê duyt.
3. Tang cu?rng cong tác quãng ha tip thj
- Hoat dng ni bt cüa Tng Cong ty trong các nAm qua là th chüc Chucing
trInh 1 hi T&, Dtring hoa Nguyn Hue. L hi din ra thành cong tot dçp, dáp
üng thrcrc thu câu vui chGi giãi trI djp Tét cUa nhân dan thành phô, du khách trong
và ngoài rniâc. Dirng hoa Nguyn Hu Têt các dp Têt dà phic vi.i hang triu hrçt
khách tham quan thuâng lam, di.rçic lành do Trung i.rang. Thành phô Ho ChI
Minh, ngtrii dan Thành phô, du khách trong và ngoài rnràc dánh giá cao ye cong
tác tO chirc.
- Tng Cong ty fip tic tang cung tham gia quãng bá tai các hOi chçi, cac
sx kin du ljch trong nuâc và t?i các nithc, nOi bt là hi chç du ljch quOc tê: ITB
tai Dirc, HOi chçi du ljch quOc te WTM t?i Anh, ToP Resa tai Pháp, hi chci du ljch
tai Hoa K, ITB Singapore, Nhung ngày Thành phô Ho ChI Minh tai Osaka, Nht
Bàn, Han Quôc, Lao, Hi tháo du ljch Via Nam - Hungary và kháo sat phát triên
thj tru&ng Dông Au - Trung Dông...; các sij kin trong nuàc: Ngày hi Du ljch
Thânh ph H ChI Minh, Hi chçi Du ljch qüôc tê ITB TP.HCM, Lien hoan am
thirc Dat Phixcin Nam; Chucmg trInh phiic vi doàn quôc hi IPU; tO chuc phiic vii
các doàn dai biêu SOM 3, APEC; Hi chci du ljch V.I.T.M Ha NOi, chtrcmg trInh
quãng bá tai các tuyên diem du ljch trong rnrâc.
- Hçip tác vOi các c quan truyn thông. PhM hcip vói dài truyn hmnh VTV
thirc hin chung trinh quãng bá "Du ljch & Am thrc" phát trén kênh VTV4. Phôi
hcp vài Cong ty TNHH Truyên hInh Cap Saigontourist thrc hin kênh quáng bá
"Dóng hành càng Saigontourist" phát trên kênh SCTV1 2. Cüng vic hcip tác
quãng bá trên các an phâm cüa Saigon Times Group, Thông tan Xã Via Nam,
VietJet Air, Sài GOn Giài PhOng, Ngui Lao Dng, Tap chI Du Ijch Thành phô Ho
Chi Minh..., các hang hang không quOc day manh quãng bá thung hiu
Saigontourist và các don vl thânh viên.

- Ph6i hcp báo Tui Tré t chirc thành cOng chiwng trinh "Tan htthng ban
sac Vit" gOm 3 cuOc thi Anh, thi Viét, thi Clip thäm gop phan quãng bá du ljch
Vit Nam, Thành phO Ho ChI Minh vã Saigontourist.
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- Chü trQng thi da hiu qua hot dng kinh doanh và quáng bá thông tin trén
trang web. Tang c.thng quãng bá tiêp thj thông qua các phi.rong tin truyên thông
k thut so, mang xâ hi.
4. 11'ng diing du tir khoa hçc cong ngh, quãn trl hin di
Các chuong trInh nâng cao trInh d cong ngh nhm h trçi Tng Cong ty và
các &in v thânh viên theo kjp xu huàng phát triên, dáp irng các thu câu ngãy càng
cao và da dang cüa khách hang.
- Hoàn thành cp nht B quy trInh quãn l khách sn 5 sao tiêu chun
Saigontourist, bao gOm 9 quy trInh nghip vv: Kinh doanh - Tiêpthj, Nhân sr,
Tiêp tan, Nhâ hang, Phàng, Bêp, Kê toán, An ninh, K5 thut. DA to chirc 5 khóa
dâo tao cho hcm 600 CBNV-LD TOng COng ty dang lam vic tai các don v, gop
phân nâng cao trInh d chuyên mon nghip vi.
- Hoàn thãnh tin d dir an xây dijng phn mm Quãn l khách sn
Saigontourist (iHotel Saigontourist) vài các tInh näng lien quan nghip vii khách
san, các chic näng tin Ich h tr tôi da hot dng kinh doanh tai h thông khách
San Tong Cong ty và phic vi yëu câu quãn l.
- K hçip tác chin krcic vOi Ip doàn Buu chInh Vin thông Vit Nam
(VNPT) triên khai phAn mm Kinh doanh tr%rc tuyên Khách san Saigontourist
(Booking Online Saigontourist), Khách hang than thiêt Saigontourist (Loyalty
Progam Saigontourist) và Van phông din t1r (iOffice Saigontourist). Dã 1rng dung
phân mêm iOffice Saigontourist t?i Van phông Tong Cong ty.
- Tip tiic trin khai ph.n mm k& toán Lemon3 tai vAn phàng Tong Cong ty
và 13 dan vj thânh vien khOi phv thuc Tong Cong ty. KIiai thác phân mêm quAn
l nhân sir tai vAn phông Tong COng ty, 13 dan vj khOi phii thuc và 3 dan vj
thành viên.
5. Du tir phát triên
- Trin khai xAy drng cOng trinh ma rng khách San Majestic. DAu tu dir an
Ben Du thuyên Nam SAi Gôn t?i qun 7 phvc v11 loai hmnh du ljch dir&ng song.
- Tp trung du ttr xay dirng ca bAn, mua sm trang thit bj tai các dan v
trong h thông nhAm gia tang lçii the canh tranh, dáp lrng cAc thu câu ngày cAng
cao cüa khách hang trong và ngoai nixâc.
- NAm 2017, dAu tu mâi di.ra vao kith doanh 5 ca no tai Lang Du ljch BInh
Quâi phic vii loi hInh du ljch di.thng sOng tai Thânh phO HO ChI Minh và các
vüng Ian can. Triên khai dâu tir dr an Ben Du thuyên Nam Sài GOn tai qun 7.
- NAm 2018, dua vAo khai thAc khAch san 4 sao Sài Gôn - Vinh Long (Vinh
Long) gôm 84 phông nghi; 2 sAnh tic City Hall vA Central Hall sirc chira len den
1.600 khAch; nhà hang Mekong sirc chira 400 khAch.. .NAm 2018, dira vAo khai
thác kinh doanh khách San 4 sao Sai Gôn - Phü Th (PhU mc).
- Tip tc du tir xAy drng khu du ljch Sài Gôn - Ba B (Bc Kan), dim vào
hoat dQng qu 2/2019. Xin ch tnrang dâu tu dir an khu du ljch SAi GOn - SuOi Ut
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(COn Dão); nghiên cthi trin khai dr an phát trin Cong viên Cãng Bach Ding,
qun 1, cUng các dir an khác.
6. Ba dng boa san phâm, dch v
- Tng Cong ty dâ chi dao các dan vi tap trung chü trQng da dang boa san
phâm, xây dirng chào ban các san phâm tour mâi, các chuang trInh am thtrc, vui
chai giãi trI, di kern chinh sách giá hçp 1y, nhiêu uu dai. Vào các dip he hang näm,
trên 50 dan vj khách san, khu du ljch, nhà hang, cong ty lü hành cña Tong Cong ty
dã triên khai dOng bO chixang trInh khuyên mäi "Saigontourist - Tan hwàng ban
sac Vial", gop phân mang li hiu qua kinh doanh.
- Tháng 9 n.m 2017, t?i khu du ljch Tan Cáng, Tng Cong ty giài thiu 5 ca
no, 7 tour du llch dung song mài khám phá các tuyên diem t?i Thành phô HO Chi
Minh va các vIng lan can. Các san phâm du ljch duông song do Lang du ljch Binh
Quâi vâ COng ty Djch vi Lu hành Saiontourist kêt hcvp triên khai gop phân da
dng hóa san phâm du llch tai Thành phO HO ChI Minh.
- Cong ty TNI-LH MTV Djch vi L hành Saigontourist tip tiic tiên phong
phát triên các dông san phâm mâi: du ljch tàu biên; du ljch ket hçp hi nghj hi
thão; du 1ch Thành phô Ho ChI Minh; các chuyên bay thuê bao nguyen chuyên du
llch nuâc ngoài; du ljch tiêt kim...
- Tip t1c chü trçng nãng cao chat hrcmg san phAm, dich vi thông qua
chixang trinh"Djch vy khách hang Saigontourist" nâng cao hiu qua kinh doanh,
quãng bá, chat lucmg san phâm, dlch vi,i, rèn luyn k nãng, tang ctr?ing thai d và
phong cách phuc vi, dáp üng nhu câu ngày càng da dng và cao cap cüa khách
hang.
- Tip tiic duy trI vic áp ding quy trInh do hthng sir hài lông cüa khách
hang trong h thông khách sn Saigontourist.
- Kirn soát chit lucmg, san phAm dira vào dnh chu.n Saigontourist, cüng
các tiêu chuân quOc té, quy trInh (ISO:9000, ISO:14001) da duac cap chrng nhn.
7. Cong tác ngun nhân hrc
- Trin khai cong tác quy hoach nhân sir, quân l dn näm 2020 và nhüng
näm tiêp theo, bO sung di ngü quán 1 và quy hoach các chrc danh do TOng COng
ty quan l'. Tang cung dào tao can b quân 1, cap nhat và bO sung kiên thüc quán
ly nhäm dOi mOi, nâng cao chat luçing nguOn nhân lirc lông Cong ty.
- Thirc hin quy ch can bO va quãn 1 can bO, b nhim mâi 54 can bO các
chirc danh Giám dôc, Phó Giám dOc, kê toán tnrrng các dan vi; diêu dng 55 can
bO; bô nhim !aj 26 can b din Ban Thi.thng vii Dãng üy TOng cOng ty quán 1;
thrc hin thU nic thânh 1p Ban Kiêm soát, bô nhim trtr&ng ban kiêm soát; thU tic
bO nhim mOi 4 can bO, bO nhim Iai 6 can b din Ban can si,r Dâng Uy ban nhân
dan thành phO và Thânh Uy quan l.
- Tng Cong ty tp trung t chirc dào tao v chuyên mon nghip v11, ngoi
ngu, trong mUa thâp diem: HçTp dOng vâi H9c vien COng ngh A Cháu (AIT-VN)
to chUc chuang trInh dào tao "Quán li Du l/ch dành cho cap quan if' nhäm cp
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nht nhng kin thirc v quán l khách san hin dai; chirnng trinh "Thgc si Quo'c t
v Quán trj Du ljch và Khách sgn" cho các can b cong nhân viên cUa Tong Côn
ty. Chung trInh nâng cao nàng 1irc ngoi ngU' cho cái bO quãn l. Dào tao ye
cong tác rnôi tnr&ng ISO:14001, v sinh an toàn thirc phâm, cüng các chuGng trInh
dào tao, bOi duOng khác.
- Tai các don vi tp trung dào tao, dào tao lai chuyên mon nghip vii di ngü
CBNV-LD.
- Truông Trung c.p Du ljch & Khách san Saigontourist tip tiic khng djnh
là mt trong nhthig dn vj hang dâu trong cOng tác dào tao nguôn nhân hrc ye
chuyên ngânh du ljch t?i thành phô Ho ChI Minh và khu vrc phIa Nam.
8. Chirong trinh "Ti da doanh thu - Ti iru Içri nhun"
Các dorn vj tip tiic trin khai thirc hin chixang trmnh "Ti cia doanh thu T6i wu lc'i nhun" thông qua các cong ciii, giâi pháp phü hçTp vâi ttrng dcin v, b
phn, trong vic sü dung chi phi hçip l, dam bào t', suât lqi nhun trên vOn, giüp
tiêt kim hang chiic dOnglnAm, gop phn gia tAng lqi nhun, mang lai hiu qua
tOt hcm trong cong tác kinh doanh, quãn 1 dcin vi. Day là mt trong nhung cong
tác noi bt nhât cUa h thông TOng Cong ty, vOi sij chi do sâu sat, si tham gia
thirc hin cia tat cà các cap, các b phn, den t&ng ngui lao dng.
9. Cong tác an ninh an toàn - Môi trirôlig
- Cong tác an toàn v sinh thirc phm, an ninh trt tr, phOng cháy chia cháy
(PCCC), cOng tác tij v luOn dixcic Tong COng ty và các dcm vi tIch crc triên khai
to chirc thirc hin dông b vâi nhiêu giãi pháp. Thi.r&ng xuyên bô sung, hoãn chinh
các phi.rcing an bão v an ninh trt tir, phixang an phông chông cháy nO... phü hp
vOi dc diem, tInh hunh cUa trng dorm vj; sn sang tham gia ci:ru h, ciru nan, phông
chông thiên tai. KhOng dê xáy ra vi vic mat an toàn hoc gay ãnh hithng den an
ninh trt tsr, bâo dam hoat dng san xuât kinh doanh, gop phân cüng cor quan chi'xc
näng, chInh quyen bão dam an toàn an ninh trt t'r tai dja phucing.
- Ph6i hqp vi các cor quan ban ngành thuông xuyên kim tra cOng tác v
sinh an toàn thirc phâm, v sinh môi trumg, y tê cong dOng, an toàn hO born, cOng
tác phông chOng djch bnh tai các dorm vj... To chtrc các lap dào t?o, tuyên truyên,
dánh giá ni b, kiêm tra chéo các cOng tác lien quan mOi truông, tiêu chun
ISO:14001 trong h thông Tong Cong ty.
- Phát dng chuorng trinh huàng rng các sr kin mOi trung nhu Gi Trái
dat, Ngày môi tnr&ng the giOi, Chiën djch lam cho the giài sach horn; cong tác bOi
duOig, nâng cao kiên thirc ye mOi trtl&ng...
10. Chirong trInh "Saigontourist vi c3ng dtng"
Hang näm Tng Cong ty thirc hin hang chic t' dng, vâi các chucrng trInh
chInh sau: Khen thuâng cho con cüa CNVC-LD có thành tIch cao trong hçc tap"
va "HQc hông Saigontourist"; Thäm và tng qua Mc Vit Nam Anh hung và cac
gia dInh chInh sách; Chuorng trinh "Di b5 dông hành vi ngw&i lao d3ng
Saigontourist" chung tay dong gOp giüp d mt sO ngui lao dng có thu nhp
thâp; HO trq ngui lao dQng CO hoán cánh khO khän, hoc bj bnh nan y có hoàn
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canE khó khAn; Phi hçTp vài các nhà tài trçi và các dcm vj thành viên trong h
thông Tong Cong ty to chirc "Ngày h5i Trung Thu lan "; Ho trçi dông bào các tinh
bj thiên tai do bâo lii; Ho trçi nguYi lao dng các dcrn vj lien doanh lien kêt t?i các
tinh bj thit hi do thiên tai bâo lü; H trcr Can bO chiên sr Tiêu doàn DK1 vling 2
Hái quân; Ung h các chuong trInh tir thin do UBND Thành phô Ho ChI Minh và
các dja phuung van d)ng.
Ben canh do, hang näm các dun vj cu scr thuc Tng Cong ty thirc hin trên
2 t dông cong tác t1r thin xâ hi.
III. NHJN XET, DANH GIA
Qua kát qua hot dng các nAm 2016, 2017 và näm 2018, Tang Cong ty
dánh giá nhUng mat mnh và ton ti nhtr sau:
1. Mt mnh

- Ban lânh dao Tng Cong ty doàn kit, thing nht, dng thuan cao, nhy
ben và linh ho?t trong cong tác lAnh do, chi do triên khai chiên luçic phát triên
giai don 20 16-2020, trong qua trinh triên khai thirc hin kê hoch san xuât kinh
doanh nàm 2016, 2017 và 2018 kjp thi thra ra các giãi pháp kinh doanh phU hçTp
thri dim, thj trung.
- Sir tham muu kjp thii cUa các phông, ban Tng Cong ty. LAnh dao các dun
vj luOn the hin n lirc trong cOng tác kinh doanh, toãn the CBNV-LD lông Cong

ty luôn the hin tinh than trách nhim, cüng nhau hoàn thãnh các chi tiêu ké hoch
duc giao, dam bâo On djnh di sOng, tinh than, vat chat cüa ngui lao dng dü
trong tInh hInh san xuât kinh doanh cOn gap khOng It khókhAn. Si,r phân dâu cüa
toàn h thông dà gop phãn dua lông Cong ty hoàn thãnh kê hoch.
- liTng ding kinh doanh true tuyn duçic chü tr9ng và mang l?i hiu qua;
quãng bá tiêp thi kêt hçip hInh thrc quáng bá tiên tiên và truyên thông duqc dac
bit quan tam, triên khai dong b; các chi.rcmg trInh khuyên mAi, chäm soc khách
hang duçic nhiêu don vj ap ding linh hot, mang li hiu qua.
- Nhiu dun vj khách san, khu du llch, nhà hang, cong ty l hành thuc
Tong Cong ty tiêp tijc duqc xêp vj tn dâu trong cuc bmnh chQn cüa Tong ciic Du
ljch, Hip hOi Du ljch Vit Nam.
2. Tn ti

- Mt s cong trInh trçng dim cüa Tng COng ty tai trung tam Thành ph
HO Chi Minh triên khai cOn cham so vOi ke hoch d ra, ãnh htr&ng den chi tieu
phát triên trong tInh hInh mài.
- COng tác phát trin san phm mâi, san phAm mang tinh tiên phong, khác
bit trong lTnh virc kinh doanh am thrc, vui chai giãi trI tai cac don vj mac dU da
có nhiêu cO gang my nhiên chua thrc sr mang tInh dOt phá.
-' Cu sä ha tng cong ngh và trInh d sü diing cOng ngh tai các dun vj
chua dong nhât, cOn dO chênh loch giüa các don vj trung tam Thành pM H ChI
Minh vã cac tinh, thành phO, nén cOn gap không it khO khän khi trin khai du tu
phát trien cOng ngh mâi mang tinh dOng bO toân lông COng ty.
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- TInh lien kt trong toàn h thng mc dU duçic cái thin dng k& tuy nhiên
van can &rc tang cung phát buy nhäm tang sirc manh ni lirc, khai thác hiu qua
tiêrn näng, the m?nh ciia ti'rng dcn vi và cUa câ Tong Cong ty.
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