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CQNG HOA XA Ugr CHU NGHiA VIET NANI
DQc lfp - Tr; do - H4nh phtc

Tp. H6 Chi Minh, ngdy l7 thdng 6 ndm 2022

NGHI QUYET
DAI HOI EONG CO DONG THU,ONG NIEN NAM 2022

TONG CONG TY CANG HANG KHONG VIET NAM - CTCP

+
a

a
*

C}- Cdn cti Luqt Doanh nghiQp sd 5g/2020/QH14 drqc Qu6c h7i nudc CQng

hda Xd h)i Chu nghia ViQt Nam kh6a l4 th6ng qua ngdy l7/6/2020:

- Cdn ctl Ludt Chtng khodn sti 54/2019/QHt4 drqc Qu6c hQi nrdc CQng

hda Xd hqi Chir nghia ViQt Nam kh6a I 4 th6ng qua ngdy 2 6/ I I /2 0 I 9 :

- Cdn cu Bi€n ban hgp Dqi hoi d6n7 c6 d6ng thtdng ni€n ndm 2022 cua
T6ng c6ng ty Cang hdng kh6ng ViQt Nam - CTCP vdo ngdy t 7/6/2022;

DAr HQr DONG CO DoNG THU'ONG NrEN NAM 2022 CUA

TONG C6NG TY CANG HANG KHONG VIET NAM _ CTCP

QUYET NGH!:

Di6u 1. Th6ng qua 86o cdo k6t qua sin xu6t kinh doanh nim202l vd k6 hoach

sin xuAt kinh doanh nim 20?2.

l. Th6ng qua 86o crio k5t qui sdn xudt kinh doanh ndm 2021 v6i nhirng

nQi dung chinh nhu sau:

a) San luqng phuc vu vdn chuydn nam 2021 :

TT N idu ng "l'12020
T6ng hinh khich (triQu khrlch) 46"/,I

TH202l
30

Qu6c td 05 70

Trong nudc

T6ng HH + BK (nghin tin)
29.5 5t%

l13"2 1.473

Qu6 te 1.159 l260/o

Trong nudc 314 82%
H4 cAt crinh (nghin Iuqt) 292 62"

Qu6c td

Trong nudc

57

235

67%

600h
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TT Chi ti6u Sti liQu C6.ng ty me
(tj tl6ng)

s6 llgu H.q'p nhit
(ti tt6ng)

I T6ng giri tri tiri sin 54.518 54.979

2 Doanh thu thudn 3.739 .5.t51

) Lqi nhuan tt hoat dOng kinh
doanh

730 594

4 Loi nhudn khdc 8 9

) Lqi nhuan trudc thu€ 738 603

6 Lgi nhuqn sau thu€ 614

7 HiQu qui sri dung v6n

ROE 1.66% t.3%

ROA | .t ty, 0.86%

b) K€t qud tdi ch{nh ndm 202 l:

2 Thdng qua Ki5 hoach sdn xu6t kinh doanh ndm2022.

T
c0

Jiol
lllI
\
.,}\

TT Gi{ tri

I Chi ti6u sin lug'ng

I T6ng hnnh khich (triQu kh6ch) 80,3

Qu6c tC

Trong nudc

5.0

'75.2

2 T6ng HH + BK lnghin tin) 1.566

Qu6c tti 1.210

frong nu6c 356

3 H4 cit cfnh (nghin luqt) 563

Qu6c td 70.0

'l'rong nudc 493

II Chi ti6u tiri chinh

I T6ng doanh thu 10.294 ty d6ng

) Loi nhudn trutyc thud 2.566 tj d6ng

J ROA 3.63%

1
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TT Chi ti6u

I{OE4 5.38%

Iil K6 ho4ch thu - chi tir qu:in lf
khai thric khu bay

I l)oanh thu

Chi phi

Ch6nh lQch (thu chi)

1.343 ty d6ng

1.214 rj d6ng)

129 tj' ddng

Diiu 2. Th6ng qua 86o ciio ho4t dQng ndm 2021 vd dlnh hu0ng ndm 2022 cta
Hgi tl6ng quin tri.

Didu 3. Th6ng qua 86o c6o ho4t dQng gi6m s6t cta Ban Ki6m so6t ndm 2021

vd kii ho4ch ho4t dQng nim202?.

Diiu 4. Th6ng qua 86o c6o tdi chinh t6ng hqp vd Brio c6o tdi chinh hqp nh6t da

duqc ki6m to6n ndm 202 l.

1. Th6ng qua Bilo c6o tAi chinh t6ng hqp ndm 2021 dd dugc ki6m torin
i ,, .^

voi m6t s6 chi ti€u tdi chinh cht y6u:

Drtn vi tinh: d6ng

Chi ti6u
Cho nim tii chinh klit thric

ngdy 3lll2l202l

54.518.063.675.716T6ng giri tri tiri san

V6n cht scr hftu 37.204.787.499.468

No phAi tr6 t7 .313.276.176.248

Gi6 tri

odl

{)N
:,lG

irttl

JT
CT

TT

4

2

J

5

6

7

8

9

Doanh thu thuAn vd b6n hing vir cung cdp

dich vs

Doanh thu hoqt dQng tdi chinh

Lgi nhu{n thuin tu hoqt dqng kinh doanh

Lqi nhuan kh6c

T6ng loi nhuQn k6 torin truoc thu6

Lgi nhuQn sau thu6 thu nhAp doanh nghiQp

4.7 53 .859.639.487

3.357.752.966.259

I . I 16.412.860.253

8.186.968.896

1.124.599.829.149

924.464.433.120
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Loi nhudn cira ACV 614.467.399.813

- Lgi nhu4n tri ho4t tlQng khai th6Lc tiri sdn

KCHTHK duqc Nhd nuoc giao quan lli

2. Th6ng qua 86o c6o tdi chinh hop nh6t ndm 2021 dd dugc ki€m to6n
t , , .^ :vol mot so chl treu tar chrnh chu yeu :

309.997.033.307

Don vi tinh: ding

Cho nim tii chinh k6t thric
ngiy 3lll2l202lTT Chi ti6u

1 T6ng gi6 tri tdi sin

V6n cht so hiru1

3 Ns ph6i trd

Doanh thu thuAn vi brln hdng vd cung cdp

dich vu

Doanh thu hoat d6ng tdi chinh

4

5

4.75 2.0i 6.05 5.205

3.253.718.649.228

;

IY
l$i

!A!
JP

--./--, V\O'

Lgi nhuQn thudn tt ho4t dQng kinh doanh

7 Loi nhudn kh6c

6

9

981.037.165.155

9.248.069.731

990.28s.234.886
t

8 T6ng loi nhu{n k6 to6n trudc thu6

Lgi nhuQn sau thuC thu nhAp doanh nghi6p

Trong cl6:

- Lgi nhupn cua ACV 479.772.413.300

- Lqi nhu?n tu hoat dQng khai th6c tii sdn

KCHTHK duqc Nhd nu6c giao quan lj 309.997.033.307

Didu5. Th6ng qua Td trinh phuong iin trich l4p c6c qu! nim 2021 vd ph6n

ptriii tqi nhu{n sau thu€ chua phdn phiii.

TT Chi ti€u Gi6 tri (\rND)

I
Loi nhuAn sau thu€ chua ph6n ph6i tr€n Brio crio tdi
chinh hop nh6t

9.792.696.331.399

2
Loi nhuin sau thu6 chua phAn ph6i tr6n 86o c6o tdi
chinh t6ng hqp (C6ng ty me)

9.386.777.387 .236

54.979.483.924.1t3

37.652.691.877.590

17.326.792.046.523

789.599.47 r .010
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Tl'

t Lgi nhuin sau thu6 chua phdn ph6i dugc ph6n ph6i 9.792.696.331.399

4 Ph6n ph6i loi nhudn 9.792.696.33t.399

4.1.
Trich qu! khen thudng, phric lqi cua nguoi lao
tIQng

87.775.580.421

4.2. Trich qu! thuong cria nguoi qudn ly r.r 15.t63.000

4.3.
Lqi nhuan sau thue chua ph6n ph6i sE ti€p tgc thpc
hi6n ph6n ph6i khi c6 quy€t tllnh cta cAp c6 thdm
quy6n (*)

9.703.805.587.978

Chi ti6u Gi6 tri (VND)

(*): HiQn nay, ACV tlang cho 1i ki6n c0a Co quan Nhd nuoc c6 thdm quy6n
:.

v6 phuong 6n phdn ph6i lqi nhufn con lai vd chia c6 tric, do d6, ACV s€

thuc hi€n xin y kiiin c6 d6ng bing vIn b6n ho{c t6 chtic Dai hQi <lting c6

d6ng b6t thudng d6 th6ng qua n6i dung ndy ngay sau khi c6 j kiiin cua c6p
, .; ). .

c6 thAm quy6n theo quy dinh.

Di6u 6. Th6ng qua Td trinh qu! ti€n luong, tht lao, ti6n thuong thr,rc hiQn ndm

2021 vit ki5 ho4ch qu! ti6n luong, tht lao ciia H6i d6ng qudn tri vd Ban ki6m

soet ni]Jr,2022.

l. Th6ng qua Qu! ti€n lucrng, thi lao, ti6n thuong thgc hiQn crja HOi

ddng qu6n tri vd Ban ki6m sorit ndm2021 nhu sau:

- Qu! ti6n luong: 13.381.956.000 d6ng

- Qu! tiAn thuong: l.l15.163.000 d6ng

Qg tiin luong vd qui tiin throng tren duqc xdc dinh chung cho 13,02

ngudi qudn tit (tinh binh qudn s6 ngtrdi theo thdng) gim. 5.3 thdnh vi,in

HQi ding quan tri, 3,72 Ph6 T6ng gidm dtjc, Kd todn truong, Trrong Ban

Ki€m sodt vd 2 Ki€m sorit viAn chuy€n trdch theo quy dinh cua Th6ng tr
tii z ttz o t on"r-B LETBXH

2. Th6ng qua K6 hoach qu! ti6n luong, tht lao cua HQi d6ng quirn tri vir

Ban ki6m so6t nim 2022 nhu sau:

- Qu! ti6n luong: 19.958.400.000 tt6ng

Qui tiin luong tr€n duoc xdc dinh chung cho 15 ngudi quan ly (tint
.:

binh qudn s6 ngfii theo thdng) gom: 7 thdnh vi€n HQi d6ng quan tri, 4
Ph6 Tiing gidm d(ic, Kd rcdn tuuong, Trucrng Ban Kiem soat vd 2 Kiim

l
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sodt vien chuy€n trach theo quy dinh cua Th6ng tr sii ZttZOtOtlY-
BLDTBXH

Di6u 7. Thdng qua Td trinh v6 viQc lga chgn c6ng ty ki6m todn 86o c6o tdi
chinhnitm2022.

D4i h6i d6ng c6 d6ng uy quydn cho Hqi d6ng qudn tr! quyiit dinh vi6c lua

chgn mgt trong b5n c6ng ty ki6m to6n dQc lAp theo danh srlch bdn duoi dd thgc
. ..i

hiQn so6t xet vdr ki€m to6n 86o crlo tdi chinh ndm 2022 cua T6ng c6ng ty Cing
hdng kh6ng Vigt Nam - CTCP

STT Cdng ty ki6m toin

Cdng ty TNHII Deloitte Viet Nam.I

2 C6ng ty TNHH KPMG Vi6t Nam.

J C6ng ty TNHH Price Waterhouse Coopers ViCt Nam

.t Cdns tv TNIIII I:rnst & Youns Vi6t Nam

Di6u 8. Di6u khoin thi hdnh

Ngh! quyi5t ndy dugc Dai hQi d6ng c6 d6ng thuong ni6n nim 2022 cta
T6ng c6ng ty Cing hdng kh6ng ViQt Nam - CTCP bi6u quyi5t th6ng qua vd c6

hiQu lgc thi hdnh k6 tt ngdy dugc D4i hQi d6ng.O dOng th6ng qua.

Thdnh vi6n H6i d6ng quan tri, Ban Kiiim sorlt, T6ng gi6m d6c vd todn the

c6 d6ng T6ng c6ng ty C6ng hdng kh6ng Vi6t Nam - CTCP chlu tr6ch nhiQm thi

hdnh Nghi quy6t ndy.

TM. DAI HOI DONG CO DONG
Noi nhgn HU TOA
- Nhu Eieu
- UBQLVNN tai DN;
. UBCKNNI HNX;
- Phdng DKKD TP. HCM:
- Luu VT.

u6n Thanh
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CONG TY
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CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DQc lf p - Tg'do - H4nh phric

TP. Ho Chi Minh, ngdy l7 thdng 6 ndm 2022

BIEN BAN HQP

DAr HQr DONG CO DONG THU'oNG NrEN NAM 2022

TONG CONC TY CANG HANG KHONG VIET NAM - CTCP

Thoi gian: 09:00 gid, ngdy 17 th6ng 6 ndm2022

Dia tli5m: HQi truong ACV - Sti 58 Truong Son, phuong 2, qu6n Tin Binh,

thdnh phii Ho cni rrainn.

Hinh thric: Trpc tuy6n.

NQi dung: Th6ng qua c6c nQi dung:

- 86o crlo ki5t qua s6n xuAt kinh doanh nirm 2021 vd kti ho4ch sdn xu6t

kinh doanh nitm2022.

- 86o c6o ho4t dQng nim202l vd dinh huong ndm 2022 ctaH6i tt6ng

quin tr!.

- 86o c6o ho4t dQng gi6m s6t ciia Ban Ki6m so6,t n6m 2021 vd k6

ho4ch hopt dQng nim 2022.

- Td trinh th6ng qua 86o cilo tdi chinh t6ng hoo vd Bdo c6o trii chinh

hqp nh6t dd duoc ki6m to6n nim 2021 cta T6ng c6ng ty Cring hdng

kh6ng Vi6t Nam - CTCP.

- Td trinh Phuong 6n trich lap quy ndm 2021 vd phdn phOi lqi nhuan

sau thu6 chua phAn pnOi cua T6ng c6ng ty C6ng hdng khdng Vi€t
Nam - CTCP.

- Td trinh qu! tii:n lucrng, tht lao, ti6n thucrng thgc hiQn nim 2021 vit
ki5 hoach qu! ti6n luong, tht lao cira HQi tl6ng qudn tri vd Ban ki6m
soetndm2022.

- Td trinh th6ng qua vi6c lua chon c6ng ty ki€m to6n Biio cdo tiri
chinh nim 2022.

1. Thirnh phin tham dg tl4i hQi

r Kh6ch moi cira dai h6i:

- 6ng : Nguy6n Nggc Canh Ph6 Cht tich Uy ban Qudn ly v6n Nhd
nuoc t4i Doanh nghigp

- Vd Dai di6n Ldnh dao c6c Vu cua Uy ban Quan lli v6n Nhi nuoc tqi

I
ci

I

UY BAN QUAN LV VON
NI I-A NU'OC TAI I)OANH NGHIFI'

TONG C6NG TY
CANG HANG KHONG vIET NAM - CTCP
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Doanh nghi€p.

. Cac cO ddng vd dai di6n theo uy quy€n cua cO ddng T6ng c6ng ty Cang

hdng kh6ng Vigt Nam - CTCP

2. DiSn bi6n cfra D4i hQi tl6ng cii d6ng thulng ni6n nim 2021 T6ng c6ng
ty Cing hhng kh6ng Vigt Nam - CTCP (sau tl6y gqi tit la' "Dgi hQi")

2.1 Khai m4c D4i hQi

2.1.1 Tuy6n f5 ly ao vir gi6'i thiQu il4i bi6u, c6 tl6ng

2.1.2 Thdng qua b5o c:io ktit quei ki6m tra tu c6ch 
"ii 

O619 tham drp D4i hQi

6ng L6 Anh TuiLn - Thdnh vi6n Ban ki6m tra tu c6ch .o dOng th6ng b6o

k6t qua ki€m tra tu c6ch c6 d6ng tham du Dai h$i.

K6t qui ki€m tra tu c6ch cd ddng tham du Dai hQi duoc c6ng b5 nhu sau:

-i 
I i , :- T6ng s6 c6 phAn c6 quy6n bi6u quy€t clang luu hdnh cia T6ng c6ng ty

Cring hing kh6ng ViQt Nam-CTCP: 2.176.950.436 c6 phdn.

- Sii aai bi6u tham du Dai hQi (trpc ti6p vd th6ng qua uy quy€n): 38 dai

bi6u, dai diQn 2.108.225.389 c6 phAn c6 quydn bi6u quyi5t, dqt 96,84%
; t i .;.

t6ng s6 c6 phdn c6 quy€n bi6u quydt.

Theo quy dinh cta LuQt Doanh NghiQp s6 sslZoZOlqHl4 vd Didu 16 T6ng
c6ng ty Cdng hdng kh6ng ViQt Nam - CTCP, cuQc hqp D4i hQi d6ng cO d6ng
thudng ni6n nim 2021 dugc ti6n hdnh khi c6 s5 cti AOng dg hSp dqi diQn it nh6t

5l% 6ng s6 c6 phdn c6 quy6n bi6u quytit. Nhu viy, cu6c hop Dai h6i d6ng c6

d6ng thuong ni6n ndm 2021 ngdy h6m nay cua'[6ng c6ng ty Cdng Hdng kh6ng
Vi6t Nam - CTCP dugc ti6n hdnh m6t c6ch hqp 19.

2.1.3 Trinh biry vh Th6ng qua Chuong trinh lim viQc, Quy ch5 lirm vigc t4i
D4i hQi

Ong Ddo Vigt Dfrng - Thanh vi6n HDQT trinh bdy Chuong trinh ldm vigc,

Quy ch6 lim vi6c tai Dai hQi. Eai hqi dn ti6n hdnh bi6u quytit th6ng qua.

K6t qui bi6u quy6t:

+ 99,88o/o cO d6ng c6 quy€n bi6u quyi5t c6 m{t tqi D4i hoi da bieu quy6t
th6ng qua Quy chi5 ldm vi6c tai Dai h6i.

+ 99,88yo c6 d6ng c6 quydn bi,iu quyiit c6 m4t tai Dai hgi de bi,5u quyiSt

th6ng qua Chuong trinh ldm vi6c.

2.1.4 Hur6mg din cSch thric bi6u quy6t th6ng qua t4i D4i h6i

Ong L6 Anh Tu6n huong d6n crich thric bi6u quytit th6ng qua c6c quy6t
dinh tai Dai hgi.

2.1.5 Th6ng qua Ban Chri tga, Ban ki6m phi6u, Chuong trinh Dai hQi

- Dodn Chu toa: Dai hQi ti€n hdnh bi6u quy6t thong qua Doan Chu toa d6
di6u hinh Dai h6i sau khi nghe danh srich nh6n su dg ki6n do Ban T6 chuc gi6i

,
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thieu. 99,88% c6 d6ng c6 quydn bitiu quyiit c6 mdt tai Dai h6i dn biiiu quy6t th6ng
qua Ban Chrl tqa g6m c6c thdnh vi€n sau d6y:

- 0rg : Lai Xuin Thanh Chu tich H6i d6ng qudn tri - Chii toa Dai h6i

- Ong : Vfr Thi5 PhiQt T6ng Gi6m d6c - Thdnh vi€n

- Be : L6 Thi DiQu Th0y Thdnh vi6n HQi d6ng quin tr! - Thdnh vi€n

- 6rg : Ddo Vigt Dfrng Thirnh vi6n Hqi d6ng qurin tri - Thdnh vi6n

- Ong : L6 Vdn Khi6n Thdnh vi6n H6i d6ng quin tri - Thdnh vi€n

- Ban Thu k),: Cht tqa Dai hOi chi dinh Ban Thu ky g6m c6c thinh vi6n
sau ddy:

- 6ng : Bii Thufln Th6i - Truong Ban Thu k1i

- 6ng : Nguy6n Nggc Anh - Thirnh vi6n

- 6ng : Chu Kh6nh Todn - Thirnh vi6n

- BAu Ban Ki6m phieu: Dai h6i ti6n hdnh bAu Ban kiem phi6u cta Dai hQi

theo danh s6ch nh6n sg dy ki6n do Ban Cht tqa gioi thiQu. 99,88% c6 d6ng c6
: ,.: a ,quy€n bi6u quy6t c6 mqt tqi Dai hQi tI6 bi€u quy6t th6ng qua thirnh phdn Ban

Ki6m phitiu g6m c6c thdnh vi6n c6 t6n sau:

- Be : Nguy6n Thi D6 Quy6n - Truong Ban Ki6m phi6u

- Be : Hulnh DiQp Anh - Thirnh vi6n

- Ong , L€ Anh Tu6n - Thdnh vi6n

2.2 NQi dung Dli hQi

2.2.1 B6o c6o k6t qui s6n *r6t kinh doanh nim 2021 vir k6 ho4ch sAn xu6t
kinh doanh nim2022z

Ong Vfr Th6 Phiet - t6ng Girim tl6c trinh bdy 86o c6o k6t qu6 sin xu6t
kinh doanh ndm2021vd k6 hoach sdn xu6t kinh doanh nitm2022.

2.2.2 816o c6o hogt tlQng nim 2021 vit tlinh huring nI,m 2022 ciia HQi tldng
quin tri:
Be Le Thi DiQu Thriy Thdnh vi6n HQi d6ng quan tr! thay m4t HQi d6ng

qu6n tri trinh bdy 86o ciio ho4t dQng ndm202l vir dinh huong n6m 2022 cua Hdi
.:
oong quan tn.

2.2.3 816o cio hogt tlQng gi6m s6t ciia Ban Ki6m sodt nim 2021vir k5 hoach
ho4t ilQng ndm2O22:.

6ng Nguy6n Hiru Phuc - Thdnh vi€n Ban Ki6m so6t trinh bdy Bdo ciio
hoat d6ng gi6m srit cta Ban Kidm sodt nim202l vd k€ hoach ndm2022.

2.2.4 Tb trinh th6ng qua vifc lga chgn c6ng ty ki6m todn 86o cio tii chinh
nim2022:

ig!
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6ng Nguy6n Hftu Ph[c - Thdnh vi6n Ban Ki6m so6t trinh bAy Td trinh
th6ng qua vi6c lua chon cong ty ki6m to6n 86o c6o tdi chinh nilm2022.

2.2.5 Tb trinh th6ng qua B6o c6o tiri chinh t6ng hqp vir 86o c6o thi chinh
hqp nh6t di tlu<r. c ki6m toin nIm 2021 cta ACV:

Ong L€ Vin Khi6n - l'hdnh vi6n HQi <liing qudrn tri trinh biry To trinh
th6ng qua 86o c6o tdi chinh t6ng hqp vd 86o c6o tdi chinh hqp nhdt dd duqc ki6m
to6n nim 2021 coaT6ng c6ng ty Cdng hdng kh6ng ViQt Nam - CTCP.

2.2.6 Tir trinh Phuong {n trich lip quY nim 2021 vi phin ptr5i lgi ntruin
sau thu6 chua phin ph6i cta ACV:

6ng L6 Vdn Khi6n - Thinh vi6n HQi d6ng quan tri trinh bdy To trinh
Phucrng 6n trich lap quy nim 202 I vd ph6n ptrOi toi nhufn sau thu6 chua phAn

ptr6i cua T6ng c6ng ty Cang hdng kh6ng ViQt Nam - CTCP.

2.2.7 Tit trinh qui tidn luong, tht lao, tiin thu&ng thgc hign nim 2021 vir k5

ho4ch qui tidn lutrng, thi lao cfra HQi tldng quin tri vi Ban ki6m so6t

n5,m2022z

Ong L6 Vdn Khi6n Thdnh vi6n Hgi d6ng qudn tr! trinh bay Td trinh qu!
tiin luong, thi lao, ti6n thuong thuc hiQn ndm 2021 vd k6 hoach qu! tidn luong,

thi lao cua Hqi at6ng quin trj vd Ban ki€m sodt nam 2022.

2.2.8 6ng NguySn Nggc Crinh - Ph6 Cht tich Uy ban Quiin lf v5n Nhir nu6c

Qi doanh nghiQp ph6t bi6u chi d4o

2.2.9 Thio luin cria c6c c6 a6ng

C6c c6 d6ng di d4t nhirng c6u hoi li€n quan d6n m6t s6 v6n d€ chinh nhu

sau:

- K5 hoach sdn xu6t kinh doanh vd dAu tu ph6t tri6n nim 2022 cta ACV,
tr6n mQt sil khia cpnh: (1) Dd bao g6m ktit qud ho4t dQng cua tdi s6n k6t c6u hq

tdng hdng kh6ng ndm 2022hay chua; (2) Trdn co so k6t qua tun *uit kinh doanh

quy 112022 thi k6 hoach sin xu6t kinh doanh nim2022 trinh D4i h6i <la pht hop

hay chua; (3) K6 hoach chi phi d6u tu c6c du 6n trong di6m trong ndm 2022 cia
ACV; (a) Kh6u hao tdi sin c6 dlnh trong ndm 2021 vd nim 2022; (5) Kii hoach

sdn lugng hanh kh6ch qutic nQi, qri5c tti nim 2022.

- Ti5n d0 tri6n khai Dr,r rin Cdng HKQ'| Long Thdnh, Nhd ga 1'3 - Cang

HKQT Tin Son Nh6t, Md r6ng Nhd ga T2 - CingHKQT Ngi Bdi?
:'- Vuong mdc trong c6c thir tgc birn giao d6t dai dC tri€n khai thuc hi€n Du

6n Nhd ga hdnh khrich T3 - Cdng FIKQT Tdn Son Nh6t?

- K6 ho4ch ni6m y6t t4i So Giao dlch chung khorln TP. UO Ctri Vintr.
- Khung gi6 nhugng quy6n do BQ Giao th6ng vAn tai ban hdnh.

Sau khi nhpn dugc c6c cAu hoi, Dodn Chu tga de tra ldi trqc ti6p tit ca cAc

cdu hoi vd cdc cd d6ng khdng c6 1i ki6n gi th6m.
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2.2.10 KStqui xin f kitin t4i Dai hQi

Dei hQi bi6u quyi5t th6ng qua c6c ngi dung voi k6t quA nhu sau:

(i) 86o c6o kiit quri san xuAt kinh doanh n5m 2021 vd k6 hoach sdn xu6t kinh
doanhndm2022.

( ii)

o T6n thdnh: 2.138.3 27.466 phi6u, chi6m t! 19 99,9o/o tr6n t6ng s6 phi6u
. : ..i :

c6 quy6n bi6u quy6t tham dg hgp.

. Kh6ng Trin thdnh: 0 phitiu, chiiim t1i le 0% tren t6ng s6 phi6u c6
). ..i t ,

quy6n bi6u quy6t tham du hsp.

. Kh6ng c6 j kiiin: 967.4OO phi6u, chi6m ry lQ 0,0452% tr6n t6ng s5
,.: , : , .;.

phi€u c6 quy€n bi€u quy6t tham du hsp.

Kdt ludn: Cin cri ki5t qui bi6u quyiit, 86o c6o k€t qua s6n xu6t kinh
doanh ndm 2021 vitk6 hoach sAn xu6t kinh doanh nim2022 c0a ACV
dd dugc Dai hQi tt6ng c6 d6ng th6ng qua.

86o c6o ho4t dQng nim 2021 vd dinh huong ndm 2022 cia HQi ddng qurin

tri
o Tdn thdnh: 2.138.327.466 phiiu, chi6m tj' lC 99,9% tr6n t6ng s6

..: , :. ..;
phieu c6 quy6n bi6u quy6t tham du hsp.

. Kh6ng Trin thirnh: 0 phiilu, chitim tli lQ 0% tr6n t6ng sii phi6u c6
: ,.; : ,

quy€n bi€u quy€t tham du hsp.

. 'i tii5n V.hdc 967.400 phi6u, chiiim ty 16 0,0452o/o tr6n t6ng s5 phii5u
, : ..:

c6 quy€n bi6u quy€t tham dg hgp.

Kdt ludn: Cdn cri kiit qui bi6u quyi5t, 86o c6o hoat d6ng nim 2021 vd

dfnh huong ndm 2022 cira HQi d6ng qudn tri cta ACV dd dugc Dai hQi

tl6ng c6 d6ng th6ng qua.

86o c6o ho4t dQng gi6m s6t cta Ban Kiiim sorit nim 2021 vi k6 ho4ch hoqt

dQngndm2022

o Tiin thdnh: 2.138.327.466 phi6u, chii5m t;i lC 99,9% tr6n t6ng s6
..: . : . .: 'phi6u c6 quy6n bi6u quy6t tham dU hsp.

. Kl16ng Trin thdnh: 0 phi5u, chii5m t! 16 0% tr€n t6ng s6 phiiiu c6
: ..i ,i .quy€n bi6u quy6t tham dU hSp.

. Kh6ng c6 y kii5n: 967.4OO phi6u, chi6m q le 0,0452% tr6n t6ng s6
..,i , I ..i

phi6u c6 quy€n bi6u quy6t tham dg hsp.

K& tuAn: Cdn cu ktit qui bi6u quy6t, 86o c6o hoat d6ng giSm s6t cta
Ban Ki6m so6t ndm 2021 vit kti hoqch ho4t dQng nim 2022 cta ACV dd

dugc D4i hQi <t6ng cO dOng th6ng qua.

Td trinh th6ng qua viQc lga chgn c6ng ty ki6m to6n 86o c6o tdi chinh nim
2022

;\

,i0!

.M

II

(iii)

(iv)



. T6n thdt'fr, 2.134.443.166 phiilu, chiiim t1i lC 99,8% tr6n t6ng s5
,.r. , : ..;

phi6u c6 quy€n bi6u quy6t tham dU hsp.

r Khdng T6n thinh: L359.300 phii5u, chiiim ti le 0,0635% tr6n tdng stl

phirSu c6 quydn bi6u quy6t tham du hsp.

. Kh6ng c6 y kii5n: 3.492.400 phi6u, chi6m ti lC 0,1632% tr€n t6ng s5
,,r, , ;. . .i

phi6u c6 quydn bi€u quy6t tham dg hsp.

Kil tuin: Cdn cu k6t qu6 bi6u quy6t, Td trinh thdng qua vi6c lua chgn

c6ng ty ki6m to6n Brlo crio tdi chinh ndm 2022 tl6 dusc Dai hQi tl6ng c6

d6ng th6ng qua.

(v) To trinh th6ng qua 86o c6o tdi chinh t6ng hqp vd 86o crio tdi chinh hqp

nhdt da dugc ki6m toiin ndm 2021 cua T6ng c6ng ty Cring hdng kh6ng ViQt

Nam - CTCP.

o T6n thdnh: 2.135.802.466 phitiu, chi6m tli lC gg,8% tr€n t6ng sO
,.1

phi6u c6 quy€n bi6u quy€t tham dU hsp.

. Kh6ng T6n thdnh: 0 phi6u, chii5m t!' l€ 0% tr6n t6ng s6 phi6u c6

quy6n bi6u quy€t tham du hsp.

. Kh6ng c6 li kitln: 3.492.400 phi6u, chiiim ty lQ 0,1632% tr€n t6ng s6

phi6u c6 quy6n bidu quy6t tham du hpp.

Kdt lufrn: Cdn cf ktit qua bi6u quyi5t, Brlo crio tdi chinh t6ng hqp vd 86o
c6o tdi chinh hqp nhAt di du-o. c ki6m to6n ndm 2021 cira ACV d6 duqc
Dpi h6i dting cii d6ng th6ng qua.

(vi) Td trinh Phuong 6n trich lap quy ndm 2021 vd phdn phOi toi nhuQn sau

thu6 chua phAn ph6i cua T6ng c6ng ty Cang hdng kh6ng Vi6t Nam -
CTCP.

. T6n thdnh: 2.133.965.666 phi6u, chii5m ty l€, 99,8o/o tr6n t6ng s6
' .:phi€u c6 quy6n bi€u quy€t tham dU hSp.

. Kh6ng T6n thirnh: L349.800 phitiu, chi6m ti lC 0,063 lYo tr€ntOng sO
,.1,phi6u c6 quy6n bi€u quy6t tham dU hSp.

. Kh6ng c6:f ki6n: 3.979.400 phi6u, chi6m ti le 0,1860% tr6n t6ng s6

phir5u c6 quy6n bi6u qry6t tham du hsp.

Kil luin: C6n cu k6t quri bi6u quyet, To trinh Phuong 6n trfch lap quy
ndm 2021 vd ph6n ptr6i toi nhu6n sau thu6 chua phAn phi5i cua ACV dd
dugc Dai hQi d6ng c6 d6ng th6ng qua.

(vii) To trinh Qu! tidn luong, thtr lao, tidn thuong thpc hi€n nim 2021 vd ki5

hoach qu! tirin luong, tht lao cira HQi d6ng qudn tri vd Ban ki€m so6t ndm
2022

r T6n thdnh: 2.133.082.128 phii5u, chitim tj rc ggJ% tr6n t6ng s6,.:phieu c6 quy€n bi6u quy6t tham dg hSp.

I



. Kh6ng T6n thdnh: 2.720.238 phiiiu, chi5m ti rc 0,1272% tr6n t6ng s6
,.:, , I . .^ 'phi€u c6 quy6n bi6u quy6t tham dg hSp.

. Kh6ng c6 ]i ki6n: 3.492.500 phi5u, chiiim ti le 0,1633% tr6n t6ng s6
,.i , I . .; '

phi€u c6 quy€n bi€u quy€t tham dU hSp.

Kh hAn: Cin cri tiit qua bi6u quytit, To trinh Qu! ti6n luong, thi lao,

ti6n thudng thuc hi6n ndm 2021 vd k6 hoach qu! ti€n luong, tht lao cria

HQi d6ng quin tri vii Ban ki6m so6t nim 2022 tli tlugc Dai hQi d6ng c6

tl6ng th6ng qua.

2.2.11 D1i hQi th6ng qua dq thio Bi6n bin vi Nghi quy6t Dai hgi.

- Ong Bti Thudn Thrii - Trudng Ban Thu ky trinh bdy todn vdn dq thdo

Bi6n ban vd du thdo Ngh! quy6t cua Dai hQi.

- Dai hQi bi6u quyi5t th6ng qua Bi6n bdrn vd Ngh! quyi5t oai hQi vdi k6t qui
,.: i ,
Dleu quyet nnu sau:

o T6n thdnh: 2.138.117.066 phi6u, chi6m tj le 99,9% tr6n t6ng sil
.,:

phi€u c6 quydn bi€u quy6t tham dU hSp.

. Kh6ng Trin thrinh: 0 phiilu, chi6m t;i lQ 0% tr6n t6ng s6 phiiiu c6

quyi:n bi6u quy€t tham du hsp.

. Kh6ng c6 1f ki6n: 2.525.000 phiiiu, chiiim ti lq 0,118% tr€n t6ng srl

phi6u c6 quy€n biiiu quy6t tham du hsp.

K,iit tudn: Bi6n bin vd Nghi quy6t Dai h6i ttdng c6 d6ng thuong ni6n

ndm 2022 cta TOng c6ng ty Cring hdng kh6ng ViQt Nam - CTCP de

du-o. c th6ng qua.

3. 86 m4c Dai hQi

Ban t6 chuc tuy6n b5 bii m4c Dai hQi.

Dai hQi k6t thric ltc I I gio 45 phrit ctng ngdy.

TM. BAN THU'KIf TM. DAI HOI DONG CO DONG

TRUONG BAN HUTOA

Bti ThuAn Th6i uin Thanh

ciNc HANo KHo

VIET NAM.
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CHƯƠNG TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP 
 

 

1. Thời gian: 08h30 ngày 17/6/2022. 

2. Địa điểm: Trực tuyến từ Hội trường ACV – Số 58 Trường Sơn, phường 2, 

quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh. 

 

Thời gian TT Nội dung 

08h30 – 

09h00 

I Đăng ký tham dự Đại hội: 

1 Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến. 

2 
Kiểm tra tư cách cổ đông và tổng hợp số liệu báo cáo Kiểm tra tư 

cách cổ đông. 

09h00 –  

09h30 

II Khai mạc: 

1 Chào cờ, Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

2 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 

3 Giới thiệu Đoàn Chủ tọa. 

4 Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký. 

5 Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu. 

6 Trình bày Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội. 

7 
Báo cáo kết quả biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm 

phiếu, Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội.  

09h30 –  

10h40 

III Nội dung Đại hội: 

1 
Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản 

xuất kinh doanh năm 2022. 

2 Báo cáo hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022 của HĐQT. 

3 
Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế 

hoạch hoạt động năm 2022. 



 

 

Thời gian TT Nội dung 

4 
Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài 

chính năm 2022. 

5 
Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính 

tổng hợp đã được kiểm toán năm 2021. 

6 Tờ trình Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận. 

7 

Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2021 

và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban 

kiểm soát năm 2022. 

8 Phát biểu của Lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước. 

9 Thảo luận các nội dung tại tờ trình Đại hội. 

10h40 – 

11h15 

 

10 Hướng dẫn nội dung biểu quyết 

11 
- Tiến hành biểu quyết; 

- Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết. 

12 Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. 

11h15 IV Bế mạc Đại hội 
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 ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN  

NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP 

TỔNG CÔNG TY 

CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 
 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 
 

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) kính báo cáo Đại 

hội đồng cổ đông kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch 

năm 2022 như sau:  

 PHẦN 1. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT 

KINH DOANH NĂM 2021:  

Năm 2021, Việt Nam tiếp tục chịu ảnh hưởng đại dịch Covid-19 dẫn đến 

hoạt động của nền kinh tế nói chung. Ngành hàng không tiếp tục là một trong 

những ngành chịu thiệt hại nặng nề nhất dưới tác động của đại dịch Covid-19, Làn 

sóng Covid thứ 4 với những biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm 

đã buộc Chính phủ phải triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch chưa có tiền 

lệ như giãn cách xã hội trong thời gian dài, nên tần suất khai thác các đường bay 

xuống mức thấp nhất trong lịch sử. 

Trong bối cảnh đó, nhờ vào chính sách kịp thời của Chính phủ về các biện 

pháp phòng ngừa và ngăn chặn cùng với các chính sách vaccine đã giúp Việt Nam 

kiểm soát tốt dịch bệnh và kinh tế đạt mức tăng trưởng tích cực (tăng trưởng GDP 

đạt 2,58%).  

Chủ trương khôi phục vận chuyển lập tức được triển khai ngay sau khi dịch 

bệnh "hạ nhiệt", đặc biệt đối với thị trường quốc tế. Sau 2 năm "đóng băng", trong 

năm 2021, Chính phủ chủ trương thí điểm các chuyến bay chở khách du lịch quốc 

tế đến Việt Nam, áp dụng theo cơ chế "hộ chiếu vaccine" và combo trọn gói dịch 

vụ, Phú Quốc, Khánh Hòa, Đà Nẵng là những điểm đến được quan tâm. 

Với sự quan tâm, hỗ trợ của của Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Ủy ban quản 

lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các Ban, Ngành, địa phương, sự chỉ đạo sát sao 

của Ban Lãnh đạo ACV cùng với nỗ lực toàn thể người lao động, trong năm 2021, 

ACV đã đạt được những kết quả tổng quan như sau:   

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021: 
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1.1. Về thực hiện kế hoạch sản lượng vận chuyển: 

- Sản lượng hành khách năm 2021: 30 triệu khách, đạt 37% kế hoạch năm 

và giảm 54% so với năm 2020. Trong đó, khách quốc tế là 0,5 triệu khách, chỉ đạt 

7%/KH và giảm 93% so với năm 2020; khách nội địa là 29,5 triệu khách, đạt 

40%/KH, giảm 49% so với năm 2020.  

- Sản lượng hàng hóa bưu kiện năm 2021: 1.473 nghìn tấn, đạt 96% kế 

hoạch năm và tăng 13% so với năm 2020. Trong đó, hàng hóa bưu kiện quốc tế 

là 1.159 nghìn tấn, đạt 109%/KH năm, tăng 26% so với năm 2020; hàng hóa bưu 

kiện nội địa là 314 nghìn tấn, 66%/KH năm, giảm 18% so với năm 2020. 

- Tổng hạ cất cánh thương mại năm 2021: 292 nghìn lượt, đạt 51% kế hoạch 

năm, giảm 38% so với năm 2020. Trong đó, HCC quốc tế là 57 nghìn lượt, đạt 

77%/KH năm, giảm 33% so với năm 2020; HCC nội địa đạt 235 nghìn lượt, 

47%/KH năm, giảm 40% so với năm 2020. 

Chỉ tiêu cụ thể như sau:  

TT Nội dung KH2021 UTH 2021 %KH %/2020 

1 
Tổng hành khách 

(triệu khách) 
81          30  37% 46% 

 Quốc tế 7,7            0,5  7% 7% 

 Trong nước 73,3          29,5  40% 51% 

2 
Tổng HH + BK  

(nghìn tấn) 
1.538        1.473  96% 113% 

 Quốc tế 1.062        1.159  109% 126% 

 Trong nước 476           314  66% 82% 

3 
Hạ cất cánh 

(nghìn lượt) 
         569            292  51% 62% 

 Quốc tế            74              57  77% 67% 

 Trong nước          495            235  47% 60% 

1.2. Kết quả tài chính năm 2021: 

(Đvt: tỷ đồng) 

Stt Chỉ tiêu 2020 2021 % tăng/giảm 

I CÔNG TY MẸ    

1 Tổng giá trị tài sản 56.292 54.518 -3,15% 

2 Doanh thu thuần 7.770 3.739 -51,88% 

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 2.058 730 -64,53% 

4 Lợi nhuận khác 12 8 -33,33% 

5 Lợi nhuận trước thuế 2.071 738 -64,37% 
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Stt Chỉ tiêu 2020 2021 % tăng/giảm 

6 Lợi nhuận sau thuế 1.713 614 -64,16% 

7 Hiệu quả sử dụng vốn    

- ROE 4,69% 1,66% -3,03% 

- ROA 3,01% 1,11% -1,9% 

II HỢP NHẤT    

1 Tổng giá trị tài sản 56.902 54.979 -3,38% 

2 Doanh thu thuần 7.767 3.737 -51,89% 

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 1.987 594 -70,11% 

4 Lợi nhuận khác 13 9 -30,77% 

5 Lợi nhuận trước thuế 2.000 603 -69,85% 

6 Lợi nhuận sau thuế 1.642 480 -70,77% 

7 Hiệu quả sử dụng vốn    

- ROE 4,42% 1,3% -3,12% 

- ROA 2,85% 0,86% -1,99% 

 

Stt Chỉ tiêu 2020 2021 

I CÔNG TY MẸ   

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   

 
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn 

+ Hệ số thanh toán nhanh 

9,72 

9,63 

10,09 

10,02 

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   

 
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản 

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 

0,34 

0,52 

0,32 

0,47 

3 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   

 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 

+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần 

22,04% 

4,69% 

3,01% 

26,49% 

16,42% 

1,66% 

1,11% 

19,52% 

II HỢP NHẤT   
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Stt Chỉ tiêu 2020 2021 

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   

 
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn 

+ Hệ số thanh toán nhanh 

9,73 

9,64 

10,1 

10,02 

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   

 
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản 

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 

0,34 

0,51 

0,32 

0,46 

3 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   

 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 

+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần 

21,13% 

4,42% 

2,85% 

25,58% 

12,84% 

1,3% 

0,86% 

15,9% 

  

 Ghi chú: Các chỉ tiêu tài chính nêu trên đã loại trừ hoạt động khu bay để so 

sánh với năm 2020; Chi tiết các số liệu cổ đông vui lòng tham khảo tại BCTC 

tổng hợp, BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021 đã được đăng tải trên 

website của ACV. 

2. Thực hiện kế hoạch đầu tư:  

Tổng giá trị giải ngân thực hiện năm 2021 đạt 1.600 tỷ đồng, tương đương 

32% kế hoạch năm. Do ảnh hưởng của dịch bệnh đến khắp các tỉnh thành trong 

cả nước dẫn đến biện pháp giãn cách xã hội được thực hiện trong thời gian dài 

nên tiến độ thực hiện các dự án cũng bị gián đoạn, các vướng mắc trong thủ tục 

bàn giao đất quốc phòng ... nên giải ngân các dự án còn thấp so với kế hoạch dự 

kiến đầu năm. Tuy nhiên, với quyết tâm, nỗ lực cao nhất trong bối cảnh dịch bệnh, 

tiến độ triển khai các dự án trọng điểm của ACV vẫn đạt các mốc quan trọng: 

- Dự án thành phần 3 - Dự án đầu tư xây dựng CHKQT Long Thành giai 

đoạn 1- dự án trọng điểm quốc gia: khởi công, tổ chức thi công hạng mục san nền, 

hạng mục cọc móng nhà ga hành khách; phê duyệt, triển khai xây dựng tuyến giao 

thông kết nối của dự án; 

- Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư 3 dự án trọng điểm, trong đó đã phê 

duyệt 2 dự án: Xây dựng nhà ga hành khách T3 – Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và 

Đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên được khởi công tháng 

01/2022. Dự án mở rộng nhà ga hành khách T2 - Cảng HKQT Nội Bài đã hoàn 

thành BC NCKT và đang trình cấp có thẩm quyền có ý kiến để thực hiện phê 

duyệt dự án. 
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- Tiến độ triển khai một số công trình khác như: Nhà ga T2 – CHKQT Phú 

Bài: đã khởi công phần thân, hiện đang triển khai thi công đúng tiến độ; Nhà ga 

hàng hóa tại CHKQT Cát Bi, Cam Ranh, Đà Nẵng đã được cấp có thẩm quyền 

chấp thuận đầu tư theo quy định; Dự án Cải tạo Nhà ga HK Liên Khương và Cải 

tạo sân đỗ máy bay CHKQT Cam Ranh đã hoàn thành phê duyệt dự án;  

- Đầu tư trang thiết bị: Bên cạnh những hạng mục thiết bị nhằm đảm bảo 

hoạt động khai thác được triển khai đúng tiến độ; trong năm 2021, ACV ưu tiên 

nguồn lực cho công tác phòng chống dịch: đầu tư trang thiết bị áp dụng giải pháp 

công nghệ thông tin trong phòng chống dịch, giảm thiểu tiếp xúc (camera đo thân 

nhiệt tự động tại các nhà ga; đầu đọc PC Covid, kiểm soát nội bộ; hệ thống I-

Gate; tia UV khử khuẩn hành lý, hàng hóa…). 

3. Đánh giá chung kết quả đạt được trong năm 2021:  

Năm 2021 cũng là năm thứ 2 thị trường vận tải hàng không liên tiếp chịu ảnh 

hưởng của đại dịch Covid-19 đặc biệt là các làn sóng dịch bệnh trong nước liên 

tục xuất hiện, đồng thời thị trường hàng không quốc tế vẫn chưa có dấu hiệu khởi 

sắc trước những diễn biến phức tạp của các biến chủng mới. Trong bối cảnh khó 

khăn, thách thức, ACV đã phấn đấu với quyết tâm cao nhất thực hiện “mục tiêu 

kép” của Chính phủ. Năm 2021, ACV đã đạt được những kết quả thực hiện sản 

xuất kinh doanh như sau:  

(1) Lĩnh vực đảm bảo an ninh, an toàn, khai thác:  

- Đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho 

30 triệu hành khách và 292 nghìn lượt CHC; an toàn trật tự công công; đảm bảo 

duy trì an ninh cấp độ 1 để thực hiện nhiệm vụ chính trị trong các thời điểm: Phục 

vụ đại hội Đảng; Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp... 

- ACV đã ban hành đề án nâng cao năng lực đảm bảo an ninh hàng không 

giai đoạn 2021 – 2025 nhằm góp phần hiện đại hóa cơ sở hạ tầng đảm bảo tuân 

thủ quy định và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao tính chuyên nghiệp, kỹ 

cương.  

- Một số điểm nổi bật trong quản lý khai thác đã đạt được trong năm:  

+ Tại các CHK cấp 2 đã được thiết lập Phòng điều phối Khai thác (AOC); 

Đảm bảo năng lực phục vụ khai thác tàu bay E175, E190 cho các cảng HK: Rạch 

Giá, Điện Biên, Cà Mau, Côn Đảo;  

+ Thực hiện ký cam kết chất lượng dịch vụ (Service Level Agreement - SLA) 

với các Hãng hàng không năm 2021 triển khai đến các Cảng hàng không thực 

hiện nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ phục vụ mặt đất đồng nhất tại các Cảng 

do ACV cung cấp dịch vụ phục vụ mặt đất. 
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+ Xây dựng chương trình “Hành lang Xanh trong ngành Hàng không” để 

Người Khai thác Cảng/Doanh nghiệp Cảng hàng không, các Hãng hàng không, 

Công ty phục vụ mặt đất phối hợp thực hiện nâng cao hiệu quả các biện pháp 

phòng, chống dịch; giúp khôi phục và tạo niềm tin cho hành khách quay lại ngành 

Hàng không. Các CHKQT Nội Bài, CHKQT Tân Sơn Nhất, CHKQT Đà Nẵng, 

CHKQT Cam Ranh, CHKQT Phú Quốc… đã được Hội đồng sân bay quốc tế cấp 

chứng nhận AHA (Airport Health Accereditation); 

(2) Công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19: 

- Xác định đây là nhiệm vụ trọng yếu, công tác phòng chống dịch Covid-19 

của ACV đã được tổ chức triển khai hiệu quả, an toàn, khoa học. ACV thực hiện 

tuân thủ và đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo các quy định của Thủ 

tướng Chính phủ, Bộ Y tế, các quy định tại địa phương; 

- ACV đã ưu tiên nguồn lực cho công tác phòng chống dịch: trang bị đầy đủ 

công cụ dụng cụ, vật tư y tế cho tuyến đầu chống dịch tại các CHK; đầu tư trang 

thiết bị áp dụng giải pháp công nghệ thông tin trong phòng chống dịch, giảm thiểu 

tiếp xúc (camera đo thân nhiệt tự động tại các nhà ga; đầu đọc PC Covid, kiểm 

soát nội bộ; hệ thống I-Gate, màn chắn chống giọt bắn tại các quầy thủ tục; tia 

UV khử khuẩn hành lý, hàng hóa…);  

- Chủ động, kịp thời xây dựng các phương án phục vụ hành khách theo từng 

cấp độ của từng vùng khi áp dụng các Chỉ thị 16, 15, 19; Nghị quyết 128,…; Triển 

khai test nhanh, ngẫu nhiên, phân chia ca kíp thực hiện 3 tại chỗ, 1 cung đường 2 

điểm đến, quan tâm, chăm lo tổ chức ăn nghỉ tại chỗ cho nhân viên trực;  

- ACV đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của Người khai thác Cảng, đảm 

bảo hoạt động tại các CHK, không để xảy ra nguy cơ đóng cửa do dịch bùng phát, 

lây lan.  

(3) Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh: mặc dù kết quả kinh doanh sụt 

giảm và không đạt kế hoạch, tuy nhiên ACV vẫn giữ vững các cân đối lớn về tài 

chính và đầu tư; năng lực tài chính được đảm bảo, phù hợp với kế hoạch đầu tư 

phát triển. Một trong những giải pháp quan trọng là thực hiện chủ trương tiết giảm 

tối đa các chi phí cùng với quản trị tối ưu hiệu quả dòng tiền nhằm đảm bảo các 

chỉ số tài chính ở mức an toàn. 

(4) Thực hiện đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Cảng hàng không: Năm 2021, 

công tác triển khai các dự án đầu tư xây dựng là một trong những điểm sáng của 

ACV. Mặc dù biện pháp giãn cách xã hội được thực hiện trong thời gian dài, với 

quyết tâm, nỗ lực cao nhất, tiến độ triển khai 5 dự án trọng điểm của ACV đạt 

được các mốc quan trọng 

(5) Tổ chức quản lý doanh nghiệp và điều hành hoạt động sản xuất kinh 

doanh đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh: 
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- Mặc dù kết quả kinh doanh sụt giảm và không đạt kế hoạch do ảnh hưởng 

đại dịch, tuy nhiên ACV vẫn giữ vững các cân đối lớn về tài chính và đầu tư; năng 

lực tài chính được đảm bảo, phù hợp với kế hoạch đầu tư phát triển.  

- Đảm bảo đầy đủ chính sách phúc lợi cho gần 9.800 người lao đông như 

chính sách bảo hiểm sức khỏe; không cắt giảm lao động và đảm bảo thu nhập bình 

quân người lao động.  

- Công tác hoàn thiện các quy định, quy chế nội bộ tiếp tục được chú trọng. 

Năm 2021, ACV đã ban hành 05 Quy chế hoạt động: Sửa đổi quy chế quản lý chi 

tiêu nội bộ; Quy chế kiểm toán nội bộ; Quy chế tuyển dụng lao động; Quy chế 

quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, đầu tư mua sắm hàng hóa; Quy chế quản lý 

đào tạo, huấn luyện. 

- Thành lập, và kiện toàn các Ban quản lý dự án;  

- Thực hiện phân cấp mạnh cho các chi nhánh để chủ động tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ kinh doanh, các công trình dự án đầu tư, sửa chữa bảo trì, mua sắm 

thường xuyên để phát huy vai trò chủ động của Người khai thác Cảng;  

(6) Thực hiện tháo gỡ các khó khăn vướng mắc lớn của ACV: 

- Vướng mắc lớn liên quan đến quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp Cảng 

trong đầu tư đã được tháo gỡ khi Nghị định 05/2021/NĐ-CP được ban hành vào 

25/01/2021; 

- Phối hợp cùng các cơ quan quản lý nhà nước trong xây dựng các thông tư 

liên quan trực tiếp đến hoạt động của TCT, tạo hành lang pháp lý rõ ràng trong 

triển khai thực hiện: Thông tư 29/2021/TT-BGTVT về quy định chi tiết về quản 

lý khai thác CHK sân bay; Thông tư 20/TT-BGTVT về ban hành quy chế phối 

hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan 

quản lý nhà nước; Thông tư 24/2021/TT-BGTVT về quản lý bảo trì công trình 

hàng không; 

- Chính phủ, Uỷ ban quản lý vốn và các Bộ ngành liên quan đã thống nhất 

chủ trương thực hiện phương án tăng vốn điều lệ của ACV; 

- Các vướng mắc trong công tác triển khai Dự án đã được dần tháo gỡ như: 

Bộ GTVT đã ban hành văn bản số 9132/BGTVT ngày 01/9/2021 về triển khai kế 

hoạch đầu tư phát triển, cải tạo, mở rộng các công trình ACV quản lý khai thác 

theo đó đã tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong Bản vẽ tổng mặt bằng; kế hoạch 

đầu tư phát triển theo NĐ05 đối với các dự án nhóm C; Bộ GTVT đã có phê duyệt 

điều chỉnh cục bộ quy hoạch Cảng HKQT Cát Bi làm cơ sở để phê duyệt chủ 

trương đầu tư, phê duyệt bản vẽ tổng mặt bằng và triển khai dự án đầu tư xây 

dựng Nhà ga hành khách T2;  
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(7) Về phát huy nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật 

đóng góp vào hiệu quả kinh doanh, hoạt động khai thác: 

Các hệ thống, phần mềm do ACV và các CHK tự triển khai gồm:  

 - ACV tự phát triển và đồng bộ hệ thống CNTT nghiệp vụ hàng không 

iCUTE, FIDS, MIS; nâng cấp, chuẩn hóa mạng SCN cho các CHK theo mô hình 

thống nhất, thiết kế mở, đáp ứng số lượng lớn đầu cuối, tích hợp tiện ích đa dịch 

vụ phục vụ hành khách và thương mại; tăng kết nối thiết bị định tuyến MegaWAN 

từ trụ sở ACV tới các Cảng HK. 

- Xây dựng CSDL ACV Portal, triển khai phần mềm quét QRcode phục vụ 

phục vụ khai thác thích ứng AT-LH-HQ đảm bảo phòng chống dịch; nâng cấp, số 

hóa các ứng dụng, phần mềm nghiệp vụ hiện có của các đơn vị, tích hợp vào 

CSDL ACV gồm nhân sự tiền lương, ĐTHL, kế hoạch sản lượng, văn thư và chữ 

ký số. 

- CHKQT Nội Bài triển khai: Xây dựng triển khai hệ thống ERP với các 

Module quản lý dịch tễ; Module điều hành hoạt động bay; Module quản lý và khai 

thác nhà ga sân bay 

- CHKQT Đà Nẵng: triển khai hệ thống phần mềm quản lý kỹ thuật.  

 (8) Lĩnh vực hợp tác quốc tế và phát triển thương hiệu:  

ACV được bầu là thành viên Ban Giám đốc điều hành ACI Asia-Pacific đã 

góp phần nâng cao uy tín, vị thế của ACV nói riêng và ngành hàng không Việt 

Nam nói chung đồng thời lan tỏa những giá trị của Việt Nam đến với cộng đồng 

các sân bay trên thế giới;  

Tổ chức Skytrax vừa công bố kết quả xếp hạng các sân bay thế giới năm 

2021 trong đó, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất được vinh danh Top 10 sân bay tốt 

nhất thế giới trong nhóm các sân bay có năng lực phục vụ 20-25 triệu khách/năm. 

CHKQT Nội Bài ký kết hợp tác Sáng kiến hành lang an toàn (Safe Corridor 

Initiative) với CHKQT Incheon, Hàn Quốc; 

Cảng HKQT Phú Quốc đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ ba bên về hợp 

tác trong lĩnh vực hàng không và du lịch giữa Asiana Airlines - Ủy ban Nhân dân 

Thành phố Phú Quốc - Cảng HKQT Phú Quốc. 

Các khó khăn, hạn chế:  

- Do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều 

không đạt được kế hoạch. Tuy nhiên, ACV đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành 

công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 đảm bảo có lãi, bảo toàn và phát triển vốn 

Nhà nước; 

- Thực hiện đầu tư chậm so với kế hoạch, nguyên nhân khách quan do ảnh 

hưởng tình hình dịch bệnh hầu hết các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo 
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chỉ thị 16 phải tạm dừng thi công và làm kéo dài thời gian thực hiện (dự án mở 

rộng sân đỗ máy bay Đà Nẵng và Cát Bi,…); Những dự án có các gói thầu đấu 

thầu quốc tế đều rất khó khăn trong công tác đấu thầu và thực hiện; 

- Công tác thực hiện giao/ thuê đất còn chậm, nguyên nhân một số vướng 

mắc: đất giao nhưng không đúng quy hoạch; xác định phân loai đất giao hay thuê. 

 

PHẦN 2: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU 

TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2022 

1. Đánh giá chung những thuận lợi và khó khăn trong năm 2022: 

Năm 2022, kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có dấu hiệu 

phục hồi sau nỗ lực nghiên cứu và triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng dịch 

Covid-19. Với chủ trương của Đảng và Chính phủ trong việc thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu 

vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Dự 

kiến tăng trưởng GDP trong năm 2022 là 6 – 6,5%.  

- Chính phủ đã đồng ý phục hồi khai thác lại các đường bay quốc tế để mở 

lại du lịch quốc tế trước 31/03/2022; các đường bay nội địa đã được phục hồi khai 

thác.   

- Về phía hoạt động của ACV có những điều kiện thuận lợi từ kết quả đã đạt 

được trong năm 2021 như đã báo cáo. Đặc biệt là các dự án đầu tư trọng điểm đã 

đạt được kết quả quan trọng, tạo tiền đề quan trọng để trong năm 2022 tập trung 

nguồn lực thực hiện theo đúng tiến độ.  

Bên cạnh điều kiện thuận lợi, ACV cũng đối mặt không ít khó khăn, thách 

thức như:  

- Hàng không là lĩnh vực có tính hội nhập quốc tế cao, do vậy, các biến động 

bất lợi về địa chính trị, xung đột vũ trang, thiên tai, dịch bệnh, suy thoái và tăng 

trưởng kinh tế đều tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ACV. 

Mặc dù tình hình dịch bệnh trong nước bắt đầu được kiểm soát và thị trường quốc 

tế đang từng bước dỡ bỏ các hạn chế về tần suất và chặng bay, tuy nhiên việc phục 

hồi thị trường hàng không quốc tế vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro do tình hình dịch bệnh 

cũng như tâm lý e ngại của hành khách và ảnh hưởng của các cuộc xung đột chính 

trị, suy thoái kinh tế; 

- Dòng tiền tích lũy để tái đầu tư của ACV trong giai đoạn tới bị sụt giảm do 

ảnh hưởng đại dịch Covid-19 đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho cả 

giai đoạn 2021 – 2025; 

- Giá cả nguyên vật liệu, xăng, dầu liên tục gia tăng tác động đến chi phí vận 

hành và tổng mức đầu tư của các dự án. Bên cạnh đó, quá trình triển khai dự án 
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đầu tư của ACV còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc về thực hiện xin chủ trương 

đầu tư, về quy hoạch, công tác giao, thuê đất; bàn giao đất quốc phòng để triển 

khai các dự án, công tác điều chỉnh quy hoạch cục bộ, quy hoạch chi tiết,...    
 

2. Các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2022:  

Căn cứ tình hình khai thác, dự báo phục hồi thị trường hàng không, chỉ tiêu 

kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 cụ thể như 

sau: 

- Tổng doanh thu 10.294 tỷ đồng 

- Lợi nhuận trước thuế 2.566 tỷ đồng 

- Thu – chi từ quản lý khu 

bay 

129 tỷ đồng (Bao gồm thu CHC: 1.343 

tỷ đồng, chi phí: 1.214 tỷ đồng) 

- ROA 3,63% 

- ROE 5,38% 

 

3. Kế hoạch đầu tư năm 2022:  

Căn cứ văn bản số 430/UBQLV-CNHT về kế hoạch sản xuất, kinh doanh và 

đầu tư phát triển năm 2022 của ACV về chỉ tiêu đầu tư phát triển: Kế hoạch vốn 

đầu tư phát triển tối đa không quá 20.070 tỷ đồng; 

Trong năm 2022 tập trung nguồn lực thực hiện các dự án trọng điểm sau:  

Dự án thành phần 3 - CHKQT Long Thành (giai đoạn 1); Xây dựng Nhà ga 

T3 – CHKQT Tân Sơn Nhất; Đầu tư xây dựng mở rộng Cảng HK Điện Biên; Mở 

rộng Nhà ga T2 và hạ tầng đồng bộ - CHKQT Nội Bài; Nhà ga T2 và sân đỗ máy 

bay – CHKQT Phú Bài; Xây dựng nhà ga T2 và sân đỗ máy bay Cảng HKQT Cát 

Bi; 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo tuyệt đối an tooán, an ninh hàng 

không, triển khai các dự án có tính cấp thiết, đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, 

các dự án nhà ga hàng hóa. Tiếp tục thực hiện đầu tư hệ thống thiết bị, công nghệ 

phục vụ khai thác theo Đề án an ninh hàng không và lộ trình chuyển đổi số. 

 

4. Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch năm 2022:  

- Thực hiện phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bổ sung nguồn vốn cho công tác đầu tư phát 

triển kết cấu hạ tầng hàng không đối với các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt, giao nhiệm vụ; 
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- Đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh hàng không trong điều hành khai thác, 

tiếp tục thực hiện quyết liệt, nghiêm túc các yêu cầu, giải pháp trong phòng chống 

dịch Covid-19 tại các Cảng HK và hoàn thành cấp chứng nhận AHA tại các 

CHKQT; 

- Thường xuyên theo dõi, đánh giá phân tích tình hình thị trường kịp thời có 

các giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh 

có lợi nhuận và đảm bảo dòng tiền hoạt động kinh doanh và đầu tư. Tiếp tục triển 

khai các giải pháp thực hiện tiết kiệm tối đa các chi phí hoạt động thường xuyên, 

công tác quản lý đầu tư, kiểm soát chặt chẽ các nguồn chi;  

- Tập trung chuẩn bị các nguồn lực để thực hiện các dự án trọng điểm, đảm 

bảo đáp ứng tiến độ đặt ra: Xây dựng CHKQT Long Thành; Nhà ga T3 – Tân Sơn 

Nhất; Đầu tư xây dựng CHK Điện Biên; Mở rộng Nhà ga T2 và hạ tầng đồng bộ 

- CHKQT Nội Bài; Phú Bài, Cát Bi; 

- Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số của ACV trong công tác quản lý, khai 

thác tại các CHK tại các CHK của ACV; 

- Tiếp tục chủ động phối hợp các cơ quan quản lý nhà nước để: tháo gỡ khó 

khăn vướng mắc trong đầu tư xây dựng cơ bản;  

- Chủ động phối hợp với Hãng hàng không để mở lại/khai thác mới các 

đường bay thương mại, thúc đẩy phục hồi tăng trưởng thị trường quốc tế. Xây 

dựng chính sách giá kích cầu các Hãng hàng không phục hồi khai thác và khai 

thác đường bay mới; Rà soát đánh giá lại các phương án, hình thức tổ chức kinh 

doanh, xem xét đề xuất giải pháp thực hiện phù hợp để tăng hiệu quả kinh doanh. 

Hoàn thành xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu ACV; 

- Tiếp tục tập trung thực hiện đẩy nhanh công tác quyết toán A – B, quyết 

toán vốn các dự án đã hoàn thành; 

- Tiếp tục hoàn thiện các Quy chế, Quy định và thực hiện phân cấp mạnh cho 

các Chi nhánh phù hợp với bộ máy, năng lực, chuyên môn của các đơn vị, tăng 

cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị để nâng cao hiệu quả trong hoạt 

động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ, định kỳ 06 tháng thực hiện 

rà soát, hậu kiểm, đánh giá; 

- Rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy của các Cảng HK, cơ quan tham 

mưu, giúp việc; nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ quản lý các cấp, nhất 

là trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan 

đơn vị; tăng cường công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn liền với luân 

chuyển cán bộ, cơ cấu lại lực lượng lao động hợp lý, nâng cao năng suất lao động. 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của 

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.  
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Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét: Thông qua Báo cáo kết quả sản 

xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.  

Trân trọng./. 
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 UỶ BAN QUẢN LÝ VỐN 

NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP 

TỔNG CÔNG TY 

CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP 
                                                      
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

         
  

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022 

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG 

KHÔNG VIỆT NAM - CTCP 
 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

 
 

 Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP 

(ACV) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản 

trị (HĐQT) năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 như sau: 

I.  ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA ACV NĂM 2021 

Năm 2021, tiếp tục là năm hết sức khó khăn của các ngành kinh tế, đặc 

biệt là ngành giao thông, trong đó có ACV do chịu tác động tiêu cực nặng nề từ 

dịch bệnh Covid-19. 

Thực hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ và các cơ quan chức năng trong phòng, chống, thích ứng với dịch bệnh 

trong từng thời kỳ, tập thể HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ, người lao động 

của ACV đã đoàn kết, đồng lòng, linh hoạt, triển khai nhiều giải pháp, biện pháp 

đồng bộ, đột phá để ứng phó với đại dịch Covid-19, duy trì hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo hoạt động an toàn, thông 

suốt, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện, khôi phục ngay hoạt động sản xuất, kinh 

doanh khi dịch bệnh thuyên giảm, tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan 

chức năng, đáp ứng cao nhất nhu cầu lưu thông hàng hóa, đi lại của nhân dân, 

đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - 

xã hội của ngành, cả nước, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống, thu nhập của người 

lao động ACV. Đồng thời, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch 

nước, Thủ tướng Chính phủ, ACV tích cực tham gia có trách nhiệm các phong 

trào an sinh xã hội như: đóng góp các Quỹ Vắc-xin, Quỹ sóng và máy tính cho 

em... 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng với các khó khăn được đánh giá chưa 

từng có từ trước đến nay, kết quả các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh trong năm 

2021 giảm sâu so với kế hoạch đề ra. Cụ thể: 

- Tổng sản lượng hành khách trên toàn mạng Cảng do ACV quản lý đạt 

30 triệu khách, đạt 37% kế hoạch năm và giảm 54% so với năm 2020. Trong đó, 
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khách quốc tế đạt 0,5 triệu khách, 7%/KH và giảm 93% so với năm 2020; khách 

nội địa đạt 29,5 triệu khách, 40%/KH, giảm 49% so với năm 2020. 

- Tổng doanh thu của Công ty mẹ đạt 8.120 tỷ đồng, đạt 76,86%/KH năm 

được ĐHĐCĐ thông qua, bằng 79,50% so với năm 2020 (Tổng doanh thu 

không bao gồm doanh thu hạ cất cánh là 7.098 tỷ đồng); Lợi nhuận trước thuế 

của Công ty mẹ đạt 738 tỷ đồng, đạt 31,28% so với kế hoạch được ĐHĐCĐ 

thông qua, bằng 54,31% so với năm 2020. 

II.  HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021 

1.  Thành viên và cơ cấu của HĐQT 

Năm 2021, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2021, trong đó, nhằm tăng cường nhân sự, nâng cao 

hơn nữa hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong điều kiện giai đoạn 

2021-2030, ACV được cấp có thẩm quyền giao đầu tư xây dựng nhiều dự án hạ 

tầng cảng hàng không lớn, trọng điểm quốc gia (Dự án Cảng hàng không quốc tế 

Long Thành, Dự án nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, Dự án mở rộng nhà ga T2 Nội 

Bài, Cảng hàng không Điện Biên, Phú Bài, Cát Bi...), Đại hội đã thông qua công 

tác kiện toàn, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới giai đoạn 

2021 – 2025 từ 04 người lên 07 người. Trong đó, 01 thành viên HĐQT kiêm 

nhiệm Tổng giám đốc, 06 thành viên hoạt động theo cơ chế chuyên trách. Cơ 

cấu thành viên HĐQT của ACV đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định pháp 

luật liên quan, đồng thời giúp nâng cao tính độc lập và phân định trách nhiệm rõ 

ràng giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc, đặc biệt trong việc ra quyết định của 

HĐQT và thực hiện chỉ đạo, giám sát, đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám 

đốc.  

Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách trung 

thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của ACV. 

Danh sách thành viên HĐQT: 

TT Họ và Tên Chức danh Ghi chú 

1 Lại Xuân Thanh Chủ tịch HĐQT TV không điều hành 

2 Vũ Thế Phiệt TV HĐQT  Kiêm Tổng Giám đốc 

3 Đào Việt Dũng TV HĐQT  TV không điều hành 

4 Lê Thị Diệu Thúy TV HĐQT  TV không điều hành 

5 Lê Văn Khiên TV HĐQT TV không điều hành 

6 Nguyễn Tiến Việt TV HĐQT TV không điều hành 

7 Nguyễn Thị Hồng Phượng TV HĐQT TV không điều hành 
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2.  Hoạt động của HĐQT  

Để triển khai, thực hiện các nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2020 giao, đảm bảo hoạt động của ACV tuân thủ các quy định 

của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ, HĐQT đã phân công cho các thành 

viên HĐQT chủ trì triển khai, thực hiện các nhiệm vụ theo từng lĩnh vực cụ thể; 

đảm bảo việc chỉ đạo, giám sát toàn diện của HĐQT đối với hoạt động của ACV 

luôn kịp thời, hiệu quả. Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 36 cuộc họp HĐQT, 

ban hành hơn 244 văn bản, Nghị quyết/Quyết định. Tất cả các cuộc họp của 

HĐQT đều có sự tham dự của Ban Kiểm soát với tư cách giám sát viên và tuân 

thủ đúng theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ ACV.  

Báo cáo ghi nhận sự tham gia của các thành viên HĐQT tại các cuộc họp 

HĐQT năm 2021 như sau: 

Stt Thành viên HĐQT 
Số buổi họp 

HĐQT tham dự 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

Lý do không 

tham dự họp 

1 Lại Xuân Thanh 36/36 100% - 

2 Vũ Thế Phiệt 36/36 100% - 

3 Đào Việt Dũng 36/36 100% - 

4 Lê Thị Diệu Thúy 36/36 100% - 

5 Lê Văn Khiên 16/16 100% 
Bắt đầu là TV 

HĐQT từ ngày 

27/07/2021 

6 Nguyễn Tiến Việt 16/16 100% 

7 Nguyễn Thị Hồng Phượng 16/16 100% 

Các hoạt động chính của HĐQT trong năm 2021: 

- Quyết liệt chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 

theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương, 

đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động và vận hành hoạt động trên toàn 

hệ thống liên tục, thông suốt, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người sử dụng dịch 

vụ. 

- Chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai, thực hiện kế hoạch sản 

xuất kinh doanh. Kịp thời có những giải pháp đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả điều 

chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2021 thông qua; trọng tâm là giải pháp thực hiện chủ 

trương tiết giảm tối đa các chi phí cùng với quản trị tối ưu hiệu quả dòng tiền 

nhằm đảm bảo các chỉ số tài chính ở mức an toàn. Chỉ đạo việc xây dựng kế 

hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025, phương án 

huy động vốn, đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án trọng điểm trình các cấp thẩm 

quyền xem xét, phê duyệt.  

- Thông qua chủ trương, quyết định đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền 

của HĐQT theo phân cấp trong quy chế quản lý tài chính của ACV; chỉ đạo, 

giám sát Ban Tổng giám đốc việc triển khai, thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 
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đáp ứng tiến độ, chất lượng, tiết kiệm. Tập trung vào các dự án trọng điểm như: 

Dự án thành phần 3 – Cảng HKQT Long Thành, Nhà ga T3 – Tân Sơn Nhất, 

Đầu tư xây dựng, mở rộng Cảng hàng không Điện Biên, Mở rộng Nhà ga T2 và 

hạ tầng đồng bộ - Cảng HKQT Nội Bài, Nhà ga T2 Cảng hàng không Phú Bài, 

Nhà ga T2 Cảng HKQT Cát Bi. Thành lập và kiện toàn các Ban quản lý dự án 

nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác đầu tư xây dựng. 

- Chỉ đạo, giám sát, đánh giá hoạt động của Người đại diện phần vốn của 

ACV tại doanh nghiệp khác, đảm bảo việc định hướng các công ty con, công ty 

liên kết hoạt động phù hợp với mục tiêu của ACV; bảo toàn, phát triển vốn của 

ACV đầu tư tại doanh nghiệp khác. 

- Chỉ đạo, ban hành hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế quản lý nội 

bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác quản trị 

doanh nghiệp. Năm 2021, ACV đã ban hành 05 Quy chế hoạt động: Sửa đổi quy 

chế quản lý chi tiêu nội bộ; Quy chế kiểm toán nội bộ; Quy chế tuyển dụng lao 

động; Quy chế quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, đầu tư mua sắm hàng hóa; 

Quy chế quản lý đào tạo, huấn luyện. Chỉ đạo thực hiện phân cấp mạnh cho các 

chi nhánh để chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, các công trình 

dự án đầu tư, sửa chữa bảo trì, mua sắm thường xuyên để phát huy vai trò chủ 

động của Người khai thác Cảng. 

- Triển khai Nghị quyết số 753-NQ-ĐU ngày 24/12/2021 của Đảng ủy 

ACV về đẩy mạnh chuyển đổi số tại ACV giai đoạn đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030, HĐQT đã ban hành Nghị quyết thông qua danh mục dự án và 

thời gian triển khai thực hiện về chuyển đổi số tại ACV năm 2022. 

- Tập trung chỉ đạo, đôn đốc triển khai việc thực hiện các kiến nghị kết 

luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán tại ACV; báo cáo các cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền theo quy định hiện hành. Đến nay, đã cơ bản hoàn thành nhiều nội 

dung về hoạt động quản lý dự án đầu tư xây dựng, công tác hạch toán kế toán 

theo quy định pháp luật về kế toán, quản lý tài chính, quản lý thuế, xử lý các 

khoản phải thu với các cơ quan nhà nước, ban hành quy chế quản lý phi hàng 

không, triển khai hoàn tất các thủ tục giao đất, ký hợp đồng thuê đất, tiền thuê 

đất; đang tiếp tục báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thu giá sử 

dụng đường dẫn tại các cảng hàng không. 

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT. 

3.  Hoạt động của Thành viên HĐQT 

 Trong năm 2021, các Thành viên HĐQT đã thực hiện tốt các quyền và 

nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ của 

ACV; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về lĩnh vực phụ trách. Cụ 

thể: 

3.1.  Ông Lại Xuân Thanh – Chủ tịch HĐQT 

 a) Tham mưu việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; tổ 

chức giám sát hoạt động của ACV về các lĩnh vực: 
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 - Định hướng, chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển; tổng thể kế hoạch 

sản xuất kinh doanh; 

 - Thực hiện dự án Cảng HKQT Long Thành; 

 - Công tác huy động, phân bổ, quản lý vốn, phân phối lợi nhuận, trích lập 

các quỹ của ACV; 

 - Công tác pháp chế; phòng chống tham nhũng; tổ chức, cán bộ; khen 

thưởng, kỷ luật. 

 b) Điều hành chuẩn bị hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông. Điều hành xử lý 

các nội dung kiến nghị của Ban kiểm soát. 

 c) Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác của Chủ tịch HĐQT theo 

quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của ACV; các nhiệm vụ khác 

theo phân cấp, ủy quyền của HĐQT ACV. 

3.2.  Ông Vũ Thế Phiệt – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc ACV 

 a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc, Người đại diện 

pháp luật của ACV theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy 

định nội bộ của ACV. 

 b) Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT liên quan 

đến điều hành sản xuất kinh doanh của CV. Công bố thông tin hoạt động của 

ACV. 

 c) Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác của Thành viên HĐQT theo 

quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của ACV; các nhiệm vụ khác 

theo phân cấp, ủy quyền của HĐQT ACV. 

3.3.  Bà Lê Thị Diệu Thúy – Thành viên HĐQT 

 a) Tham mưu việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, xử lý 

các kiến nghị của Ban kiểm soát; tổ chức giám sát hoạt động của ACV về các 

lĩnh vực: 

 - Phát triển nguồn nhân lực; huấn luyện, đào tạo; kế hoạch sử dụng lao 

động; tuyển dụng lao động; 

 - Quản lý vốn đầu tư của ACV tại các doanh nghiệp khác; 

 - Chế độ, chính sách cho người lao động; 

 - Những nội dung nêu trên liên quan đến việc xây dựng và thực hiện Kế 

hoạch sản xuất kinh doanh. 

 b) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý hoạt động của Người đại 

diện của ACV tại các doanh nghiệp khác; công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ 

đông. 

 c) Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác của Thành viên HĐQT theo 

quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của ACV; các nhiệm vụ khác 

theo phân cấp, ủy quyền của HĐQT ACV. 
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3.4.  Ông Đào Việt Dũng – Thành viên HĐQT 

a) Tham mưu việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, xử lý 

các kiến nghị của Ban kiểm soát; tổ chức giám sát hoạt động của ACV về các 

lĩnh vực: 

 - Quản lý khai thác cảng; 

 - Xử lý nợ; quản lý, sử dụng tài sản; quản lý, sử dụng đất ngoài cảng hàng 

không; 

 - Những nội dung nêu trên liên quan đến việc xây dựng và thực hiện Kế 

hoạch sản xuất kinh doanh. 

 b) Theo dõi, chỉ đạo công tác kiểm toán nội bộ, đánh giá rủi ro; công tác 

phát hành chứng khoán, quan hệ cổ đông; đối ngoại, truyền thông của HĐQT. 

 c) Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác của Thành viên HĐQT theo 

quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của ACV; các nhiệm vụ khác 

theo phân cấp, ủy quyền của HĐQT ACV. 

3.5.  Ông Lê Văn Khiên – Thành viên HĐQT 

a) Tham mưu việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, xử lý 

các kiến nghị của Ban kiểm soát; tổ chức giám sát hoạt động của ACV về các 

lĩnh vực: 

 - Tài chính, kế toán, mua sắm; 

 - Ứng dụng phát triển khoa học công nghệ; 

 - Những nội dung nêu trên liên quan đến việc xây dựng và thực hiện Kế 

hoạch sản xuất kinh doanh. 

 b) Chỉ đạo hoàn thiện dự thảo biên bản, Nghị quyết, Quyết định, báo cảo 

của HĐQT. 

 c) Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác của Thành viên HĐQT theo 

quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của ACV; các nhiệm vụ khác 

theo phân cấp, ủy quyền của HĐQT ACV. 

3.6.  Ông Nguyễn Tiến Việt – Thành viên HĐQT 

a) Tham mưu việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, xử lý 

các kiến nghị của Ban kiểm soát; tổ chức giám sát hoạt động của ACV về các 

lĩnh vực: 

 - Quy hoạch Cảng hàng không; 

 - Thực hiện các dự án đầu tư xây dựng (trừ dự án Cảng HKQT Long 

Thành); tổ chức, hoạt động của các Ban quản lý dự án thuộc ACV; 

 - Những nội dung nêu trên liên quan đến việc xây dựng và thực hiện Kế 

hoạch sản xuất kinh doanh. 
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 b) Theo dõi, chỉ đạo công tác báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của 

pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự 

án đầu tư xây dựng của ACV. 

 c) Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác của Thành viên HĐQT theo 

quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của ACV; các nhiệm vụ khác 

theo phân cấp, ủy quyền của HĐQT ACV. 

3.7.  Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng – Thành viên HĐQT 

a) Tham mưu việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, xử lý 

các kiến nghị của Ban kiểm soát; tổ chức giám sát hoạt động của ACV về các 

lĩnh vực: 

 - Kinh doanh dịch vụ hàng không, phi hàng không; 

 - Bảo đảm an ninh, an toàn hàng không; 

 - Những nội dung nêu trên liên quan đến việc xây dựng và thực hiện Kế 

hoạch sản xuất kinh doanh. 

 b) Theo dõi, đôn đốc thực hiện quy chế phối hợp giữa HĐQT với Ban 

Thường vụ Đảng ủy, Ban điều hành; giữa HĐQT với Ban điều hành, Ban kiểm 

soát ACV. 

 c) Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác của Thành viên HĐQT theo 

quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của ACV; các nhiệm vụ khác 

theo phân cấp, ủy quyền của HĐQT ACV. 

4.  Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT 

4.1. Hoạt động của Bộ phận Kiểm toán nội bộ (trực thuộc Ban Pháp chế - 

Kiểm toán nội bộ) 

Xây dựng Quy chế kiểm toán nội bộ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, 

hoàn thiện căn cứ triển khai hoạt động kiểm toán nội bộ tại doanh nghiệp. Thực 

hiện các đợt kiểm toán nội bộ tại chỗ hoặc từ xa phù hợp với tình hình dịch bệnh 

covid đối với các cảng hàng không, chi nhánh với nội dung kiểm toán được thực 

hiện trên nhiều lĩnh vực: kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh, công tác triển 

khai các dự án đầu tư, thực hiện quy định quản lý đầu tư, quản lý mua sắm hàng 

hóa, dịch vụ; công tác kế toán, công tác quản lý tài chính, chi phí; công tác ký 

kết, triển khai thực hiện các hợp đồng cung cấp/ mua dịch vụ và quản lý hợp 

đồng tại đơn vị… 

4.2.  Hoạt động của Ban Thư ký  

Ban Thư ký là cơ quan trực thuộc HĐQT, đã thực hiện tốt chức năng 

tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong việc giám sát, kiểm tra hoạt động sản 

xuất, kinh doanh của ACV tuân thủ Điều lệ, Quy chế, Quy định của ACV, việc 

chấp hành chế độ chính sách, quy định của pháp luật; tham mưu giúp việc cho 

HĐQT trong công tác quan hệ cổ đông, công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

thường niên hoặc bất thường, thủ tục chuyển nhượng cổ phần, các quyền, nghĩa 

vụ khác của cổ đông và của ACV theo đúng quy định pháp luật hiện hành. 
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5.  Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT 

Trong năm 2021, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tổ chức việc triển 

khai, thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2021 thông qua; phối hợp với Ban Kiểm soát giám sát chặt chẽ hoạt động của 

Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch 

kinh doanh đã đề ra.   

Công tác hoạch định chiến lược tiếp tục được kiện toàn. HĐQT đã chỉ đạo 

Ban Tổng giám đốc xây dựng kiện toàn mô hình hoạt động tại các Cảng hàng 

không chi nhánh, các phòng ban chức năng nhằm đảm bảo sự nhất quán trong 

định hướng và hành động ở mọi cấp, cũng như nâng cao hiệu quả trong hoạt 

động của ACV; đề án chiến lược phát triển nguồn nhân lực để phục vụ cho nhu 

cầu phát triển của ACV. 

HĐQT thực hiện đầy đủ các quyền, trách nhiệm của mình; kịp thời chỉ 

đạo hoạt động của ACV tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy 

định nội bộ; tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh doanh, năng lực quản trị doanh 

nghiệp, đảm bảo ACV phát triển bền vững, vì lợi ích cao nhất của cổ đông và 

của ACV. 

6.  Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng 

thành viên HĐQT 

Tiền lương của HĐQT được thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-

BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, 

tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. 

Tổng quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT năm 2021 là: 5.447.340.000 

đồng. 

7.  Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty 

đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên 

Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch 

giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành 

viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm 

gần nhất trước thời điểm giao dịch 

 Không có. 

III.  ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG 

GIÁM ĐỐC 

1.  Phương pháp giám sát  

Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện giám sát Ban Tổng Giám đốc trong 

việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định 

của HĐQT bằng các phương pháp như sau: 

- HĐQT đã tổ chức họp định kỳ hàng tuần để xem xét tình hình thực hiện 

kế hoạch sản xuất kinh doanh của ACV, kịp thời điều chỉnh chính sách và chiến 
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lược kinh doanh của ACV cho phù hợp với tình hình thực tế, phân tích đo lường 

rủi ro và giải quyết kịp thời các vấn đề, vướng mắc phát sinh. 

- Ngoài các cuộc họp định kỳ, HĐQT xem xét và cho ý kiến bằng văn bản 

với các phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài kế hoạch hoặc vượt 

thẩm quyền của Ban Tổng Giám đốc. 

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát, với tư cách là giám sát viên đại 

diện cho cổ đông, HĐQT tiếp nhận ý kiến đóng góp và đề xuất của Ban Kiểm 

soát một cách cởi mở, từ đó cân nhắc trong các quyết định quản trị điều hành. 

- Các thành viên HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban 

hàng tháng với Ban Tổng Giám đốc và cán bộ chủ chốt, nghe báo cáo, cùng 

phân tích theo sát hoạt động sản xuất kinh doanh của ACV, kịp thời nắm bắt, dự 

báo tình hình thị trường và tình hình kinh doanh của ACV để xem xét điều 

chỉnh, quyết định các giải pháp ứng phó phù hợp khi thị trường, hoạt động sản 

xuất kinh doanh diễn biến bất thường. 

2. Đánh giá chung 

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19, Ban Tổng 

Giám đốc đã rất nỗ lực trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh của ACV 

theo đúng định hướng chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát bằng các báo cáo định kỳ về kết quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình hoạt động của ACV và các báo cáo đột 

xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các 

quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều 

lệ ACV, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, đảm bảo lợi ích tối đa 

của ACV và cổ đông. 

IV.  ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2022 

1.  Các yếu tố thuận lợi, khó khăn trong năm 2022  

- Với chủ trương của Đảng và Chính phủ trong việc thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tập trung thực hiện hiệu quả mục 

tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. 

Dự kiến tăng trưởng GDP trong năm 2022 là 6 – 6,5%.  

- Tiến độ và tỷ lệ tiêm vacxin được đẩy nhanh và việc dỡ bỏ hạn chế về 

tần suất khai thác và đường bay quốc tế là cơ sở vững chắc cho việc từng bước 

khôi phục kinh tế nói chung và thị trường vận tải hàng không nói riêng.  

- Chính phủ đã đồng ý phục hồi khai thác lại các đường bay quốc tế để 

mở lại du lịch quốc tế trước 31/03/2022; các đường bay nội địa đã được phục 

hồi khai thác.   

- Một số nước trên thế giới và trong khu vực đã phục hồi bay quốc tế như: 

(i) EU từ ngày 01/03 cho phép nhập cảnh với điều kiện đã tiêm đủ liều cơ bản 

hoặc tiêm mũi tăng cường với những người đã tiêm quá chín tháng; (ii) Úc mở 

cửa trở lại biên giới từ ngày 21/2 đối với tất cả du khách đã tiêm chủng, New 
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Zealand công bố kế hoạch mở cửa trở lại theo giai đoạn năm bước, trọng tâm là 

từ tháng 7/2022; (iii) Khu vực Đông Nam Á: Campuchia từ cuối tháng 1/2022  

mở cửa cho toàn bộ du khách đã tiêm vaccine ngừa COVID-19; Lào thận trọng 

từng bước mở cửa theo ba giai đoạn, với các mốc thời gian   từ ngày 1/1, từ 

ngày 1/4 và từ ngày 1/7; Thái Lan: từ ngày 1/4, du khách sẽ không cần xét 

nghiệm COVID-19 trước khi khởi hành và không cần cách ly khi đến Thái; 

Singapore : Từ ngày 1/4, Singapore sẽ áp dụng các chính sách biên giới trở lại 

gần như trước dịch bệnh; Malaysia sẽ mở cửa biên giới hoàn toàn và bắt đầu 

chuyển sang giai đoạn coi COVID-19 là bệnh đặc hữu từ 1/4 tới; Indonesia triển 

khai chương trình thử nghiệm miễn cách ly nhập cảnh đối với du khách nước 

ngoài tới hòn đảo du lịch nổi tiếng Bali  từ ngày 7/3 … 

- Về phía hoạt động của ACV có những điều kiện thuận lợi từ kết quả đã 

đạt được trong năm 2021 như đã báo cáo nêu trên. Đặc biệt là các dự án đầu tư 

trọng điểm đã đạt được kết quả quan trọng, tạo tiền đề quan trọng để trong năm 

2022 tập trung nguồn lực thực hiện đầu tư theo đúng tiến độ.  

Bên cạnh điều kiện thuận lợi, ACV cũng đối mặt không ít khó khăn, 

thách thức như:  

- Lĩnh vực hàng không nói chung và cảng hàng không nói riêng có tính 

hội nhập quốc tế rất cao; các biến động bất lợi về địa chính trị, xung đột vũ 

trang, thiên tai, dịch bệnh, suy thoái kinh tế và tăng trưởng kinh tế thế giới nhìn 

chung đều tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ACV. 

- Tuy tình hình dịch bệnh trong nước bắt đầu được kiểm soát và thị trường 

quốc tế đang từng bước phục hồi với việc dỡ bỏ các hạn chế về tần suất và 

chặng bay quốc tế, nhưng việc phục hồi thị trường hàng không quốc tế vẫn tiềm 

ẩn nhiều rủi ro do tình hình dịch bệnh cũng như tâm lý e ngại của khách du lịch, 

các xung đột về chính trị, lạm phát và suy thoái kinh tế kéo dài. 

- Dòng tiền tích lũy để tái đầu tư của ACV trong giai đoạn tới bị sụt giảm 

do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho 

cả giai đoạn 2021 – 2025; 

- Tình hình lạm phát tăng cao, tăng trưởng kinh tế thế giới liên tục giảm 

dẫn đến giá cả nguyên vật liệu, xăng dầu liên tục tăng ảnh hưởng đến các chi phí 

vận hành khai thác và Tổng mức đầu tư của các dự án của ACV đang triển khai. 

Song song đó, quá trình triển khai dự án đầu tư của ACV còn gặp nhiều khó 

khăn vướng mắc về thực hiện xin chủ trương đầu tư, về quy hoạch, về công tác 

giao, thuê đất, công tác bàn giao đất quốc phòng để triển khai các dự án, công 

tác điều chỉnh quy hoạch cục bộ, quy hoạch chi tiết...  

2.  Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 

Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức nên trên, ACV xây dựng kế 

hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu chính dự kiến như sau: 

- Tổng doanh thu: 10.294 tỷ đồng. 

- Lợi nhuận trước thuế: 2.566 tỷ đồng. 
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- Thu – chi từ quản lý khu bay: 129 tỷ đồng (bao gồm thu cất hạ cánh 

1.343 tỷ đồng, chi phí 1.214 tỷ đồng). 

- ROA: 3,63% 

- ROE: 5,38% 

- Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022 tối đa không quá 20.070 tỷ 

đồng. 

3. Định hướng của HĐQT 

Trước bối cảnh còn nhiều yếu tố thị trường bất lợi do ảnh hưởng dịch bệnh 

và suy giảm kinh tế quốc tế, HĐQT xác định các định hướng hoạt động chỉ đạo 

Ban Tổng Giám đốc tập trung một số nội dung chủ yếu sau: 

- Bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành trong việc đầu tư, hoàn thiện 

hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, cụ thể là đầu tư, nâng cấp, mở rộng 

hệ thống cảng hàng không trên toàn quốc, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội, nguồn lực của ACV và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. 

- Phấn đấu thực hiện tốt nhất chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, 

đầu tư phát triển năm 2022 và các nội dung, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ 

đông thông qua. 

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám 

đốc. Tăng cường hoạt động giám sát, nhận diện, phân tích biến động của thị 

trường, thực trạng triển khai các dự án đầu tư, rà soát (hiệu chỉnh nếu cần thiết) 

các quy chế nội bộ phù hợp với điều lệ công ty và quy định pháp luật, đảm bảo 

tính hiệu lực, hiệu quả đối với công tác quản lý và điều hành. Tăng cường tính 

độc lập, phản biện trong hoạt động giám sát của thành viên HĐQT, Ban Kiểm 

soát; Đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, trách nhiệm giải trình của Ban 

Tổng Giám đốc thông qua hoạt động quản trị doanh nghiệp (quản trị sản xuất, 

tài chính, dự án đầu tư, nguồn nhân lực...) thực hiện đạt hiệu quả cao nhất kế 

hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2022. 

- Nâng cao chất lượng phục vụ, khả năng thay đổi, thích nghi, kiểm soát 

các rủi ro do thiên tai, dịch bệnh và các thay đổi, tác động của các yếu tố địa 

chính trị trên thế giới và khu vực, bảo đảm tính ổn định và phát triển bền vững 

của doanh nghiệp, phù hợp với các yêu cầu trong tình hình mới. 

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát nội bộ, kiểm soát chặt chẽ 

trong quản lý tài chính, tài sản, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng 

lãng phí; xây dựng hoàn thiện các chỉ tiêu, định mức; đảm bảo thu nhập ổn định 

cho người lao động; nâng cao chất lượng dịch vụ; đảm bảo phát triển bền vững, 

giữ vững vị thế và thương hiệu ACV là nhà khai thác cảng hàng không hàng 

đầuViệt Nam; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản trị và kiểm soát hoạt động. 

- Đảm bảo vai trò, trách nhiệm của Người khai thác cảng theo quy định 

của Luật hàng không; đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không tại các 
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Cảng hàng không sân bay; hoàn thành cấp chứng nhận AHA (Airport Health 

Accreditation) tại các Cảng HKQT. 

- Tập trung phối hợp cùng với các cơ quan quản lý nhà nước theo thẩm 

quyền về việc xây dựng, ban hành Thông tư về nhượng quyền dịch vụ hàng 

không; tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong đầu tư xây dựng cơ bản; hoàn thành 

phương án tăng vốn khu bay theo đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài 

sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư quản lý. Rà soát, báo cáo 

cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt, điều chỉnh Cảng hàng không từ nhóm C 

lên nhóm B (hoặc nhóm Cảng tương đương tại thời điểm đề xuất) theo quy định 

pháp luật, phù hợp với cơ sở vật chất, điều kiện khai thác. 

- Tập trung tối đa mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm 

bảo tiến độ, hiệu quả đầu tư các dự án trọng điểm chuyển tiếp từ năm trước: Dự 

án thành phần 3 – Cảng HKQT Long Thành, Nhà ga T3 – Tân Sơn Nhất, Đầu tư 

xây dựng, mở rộng Cảng hàng không Điện Biên, Mở rộng Nhà ga T2 và hạ tầng 

đồng bộ - Cảng HKQT Nội Bài, Nhà ga T2 Cảng hàng không Phú Bài, Nhà ga 

T2 Cảng HKQT Cát Bi. 

- Thực hiện phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bổ sung nguồn vốn cho công tác đầu tư phát 

triển kết cấu hạ tầng cảng hàng không theo các dự án đầu tư xây dựng đã được  

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, giao nhiệm vụ. 

- Sử dụng vốn chủ sở hữu tiết kiệm, an toàn, hiệu quả; hài hòa quyền lợi, 

trách nhiệm Nhà nước - Doanh nghiệp - Người lao động, tối đa lợi ích của các 

cổ đông. 

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng các giải pháp 

chuyển đổi số toàn diện trong quản lý và điều hành, nâng cao lợi thế cạnh tranh 

của doanh nghiệp. 

- Tiếp tục rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy của các cơ quan tham 

mưu, giúp việc; nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ quản lý các cấp; tăng 

cường công tác phối hợp với các cơ quan đơn vị; tăng cường công tác đào tạo, 

phát triển nguồn nhân lực gắn liền với luân chuyển cán bộ, cơ cấu lại lực lượng 

lao động hợp lý, nâng cao năng suất lao động. 

- Chủ động phối hợp với các cơ quan hoàn thiện, trình cấp thẩm quyền 

phê duyệt phương án tăng vốn nhà nước tại ACV giai đoạn 2021-2023; xây 

dựng phương án huy động vốn bằng ngoại tệ từ các tổ chức tín dụng tại thị 

trường trong nước, đảm bảo yếu tố cạnh tranh, công khai, minh bạch theo quy 

định pháp luật. 

- Quan tâm nâng cao điều kiện làm việc, quyền lợi và đời sống người lao 

động của Tổng công ty; tích cực tham gia các phong trào an sinh xã hội. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. 

Trân trọng./. 
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TỔNG CÔNG TY 

CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã 

được kiểm toán năm 2021 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
  

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP; 

- Căn cứ Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết 

thúc ngày 31/12/2021 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – 

CTCP; 

- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết 

thúc ngày 31/12/2021 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – 

CTCP. 

 

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng 

không Việt Nam – CTCP và các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng 

quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) kính trình Đại 

hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính 

hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021 như sau: 

1. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài 

chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Tổng công ty Cảng Hàng không Việt 

Nam – CTCP. 

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau: 

                        Đơn vị tính: đồng 

TT Chỉ tiêu 
Cho năm tài chính kết thúc 

ngày 31/12/2021 

1 Tổng giá trị tài sản 54.518.063.675.716 



 

 

TT Chỉ tiêu 
Cho năm tài chính kết thúc 

ngày 31/12/2021 

2 Vốn chủ sở hữu   37.204.787.499.468 

3 Nợ phải trả   17.313.276.176.248 

4 
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 
  4.753.859.639.487 

5 Doanh thu hoạt động tài chính   3.357.752.966.259 

6 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh  1.116.412.860.253  

7 Lợi nhuận khác   8.186.968.896 

8 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  1.124.599.829.149  

9 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 924.464.433.120 

 Trong đó:  

 - Lợi nhuận của ACV 614.467.399.813 

 
- Lợi nhuận từ hoạt động khai thác tài sản 

KCHTHK được Nhà nước giao quản lý 
309.997.033.307 

2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài 

chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Tổng công ty Cảng Hàng không Việt 

Nam – CTCP. 

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau: 

Đơn vị tính: đồng 

TT Chỉ tiêu 
Cho năm tài chính kết thúc 

ngày 31/12/2021 

1 Tổng giá trị tài sản 54.979.483.924.113 

2 Vốn chủ sở hữu 37.652.691.877.590 

3 Nợ phải trả 17.326.792.046.523 

4 
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 
4.752.036.055.205 

5 Doanh thu hoạt động tài chính 3.253.718.649.228  

6 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 981.037.165.155 



 

 

TT Chỉ tiêu 
Cho năm tài chính kết thúc 

ngày 31/12/2021 

7 Lợi nhuận khác 9.248.069.731 

8 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 990.285.234.886 

9 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 789.599.471.010 

 Trong đó:  

 - Lợi nhuận của ACV 479.772.413.300 

 
- Lợi nhuận từ hoạt động khai thác tài sản 

KCHTHK được Nhà nước giao quản lý 
309.997.033.307 

3. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông: 

- Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán cho năm tài chính kết 

thúc ngày 31/12/2021. 

- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cho năm tài chính kết 

thúc ngày 31/12/2021. 

  Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. 

  Trân trọng./. 



 

 

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN 

NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP 

TỔNG CÔNG TY 

CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc phương án trích lập quỹ năm 2021 và phân phối lợi nhuận sau thuế 

chưa phân phối của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
  

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP; 

- Căn cứ Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được 

kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Tổng công ty 

Cảng hàng không Việt Nam – CTCP; 

 

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng 

không Việt Nam – CTCP và các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng 

quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) kính trình Đại 

hội đồng cổ đông thông qua phương án trích lập quỹ năm 2021 và phân phối lợi 

nhuận sau thuế chưa phân phối như sau: 

1. Thông qua phương án trích lập quỹ năm 2021 và phân phối lợi nhuận 

sau thuế chưa phân phối, như sau:  

TT Chỉ tiêu Giá trị (VNĐ) 
 

1. 
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo 

cáo tài chính hợp nhất 
9.792.696.331.399  

2. 
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo 

cáo tài chính tổng hợp (Công ty mẹ) 
9.386.777.387.236  

3. 
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được phân 

phối 
9.792.696.331.399  

4. Phân phối lợi nhuận 9.792.696.331.399  

4.1. 
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao 

động 
87.775.580.421  

4.2. Trích quỹ thưởng của người quản lý 1.115.163.000  



 

 

TT Chỉ tiêu Giá trị (VNĐ) 
 

4.3. 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sẽ tiếp tục thực 

hiện phân phối khi có quyết định của cấp có thẩm 

quyền (*) 

9.703.805.587.978  

(*): Hiện nay, ACV đang chờ ý kiến của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 

về phương án phân phối lợi nhuận còn lại và chia cổ tức, do đó, ACV sẽ 

thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc tổ chức Đại hội đồng cổ 

đông bất thường để thông qua nội dung này ngay sau khi có ý kiến của cấp 

có thẩm quyền theo quy định. 

2. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông: 

- Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2021. 

- Đối với lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sẽ thực hiện báo cáo, 

xin ý kiến ĐHĐCĐ để phân phối sau khi có ý kiến của cấp có thẩm 

quyền. 

  Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. 

  Trân trọng./. 



ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN 

NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP 

TỔNG CÔNG TY 

CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        TỜ TRÌNH 
V/v quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2021 và kế hoạch quỹ 

tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp; 

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP; 

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy 

định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn 

góp chi phối của Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao 

động – Thương Binh và Xã hội v/v hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, 

tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của 

Nhà nước (Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH); 

 Căn cứ Nghị quyết số 90/NQ-HĐQT ngày 31/03/2021 của Hội đồng quản 

trị v/v Phương án xác định quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2021 và kế 

hoạch 2022 của người lao động và người quản lý. 

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP là công ty cổ phần có 

vốn góp chi phối của Nhà nước. Theo đó việc xác định tiền lương, thù lao, tiền 

thưởng của người quản lý phải thực hiện theo qui định tại Thông tư số 

28/2016/TT-BLĐTBXH. Tổng công ty đã báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước 

tại doanh nghiệp phương án xác định quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2021 

và phương án xây dựng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý năm 

2022, cụ thể số liệu như sau: 

1. Đối với quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện của Hội đồng quản 

trị và Ban kiểm soát năm 2021: 

+ Quỹ tiền lương: 13.381.956.000 đồng  

+ Quỹ tiền thưởng: 1.115.163.000 đồng 

Quỹ tiền lương và quỹ tiền thưởng trên được xác định chung cho 13,02 

người quản lý (tính bình quân số người theo tháng) gồm: 5,3 thành viên 

Hội đồng quản trị, 3,72 Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban 

Kiểm soát và 2 Kiểm soát viên chuyên trách theo quy định của Thông tư số 

28/2016/TT-BLĐTBXH. 



2. Đối với quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị và Ban kiểm 

soát năm 2022: 

+ Quỹ tiền lương: 19.958.400.000 đồng 

Quỹ tiền lương trên được xác định chung cho 15 người quản lý (tính bình 

quân số người theo tháng) gồm: 7 thành viên Hội đồng quản trị, 4 Phó 

Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban Kiểm soát và 2 Kiểm soát viên 

chuyên trách theo quy định của Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH. 

 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. 

Trân trọng./. 
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