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CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

       Số :         /BC-DVĐN                                   Đà Nẵng, ngày     tháng 3  năm 2021 

 
     Kính gửi: Hội đồng quản trị 

 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2016-2020 

VÀ CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 2021 -2025, TẦM NHÌN 2035 

 

Công ty CP dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng (MASCO) báo cáo công tác đánh 

giá tình hình thực hiện kế hoạch 2016-2020 và chiến lược giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 

2035, cụ thể như sau:  

PHẦN A: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2016-2020 

I/ GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY: 

1/ Tên Công ty: Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng (Công ty 

MASCO) 

2/ Ngành nghề kinh doanh: 

* Ngành nghề kinh doanh chính: Chế biến và cung ứng suất ăn trên máy bay, suất ăn 

công nghiệp, thực phẩm đóng gói và ăn liền, bánh kẹo các loại, nước tinh khiết đóng chai 

; Kinh doanh khách sạn, du lịch; Hướng dẫn và đưa đón khách du lịch; Khai thác kỹ thuật 

thương mại hàng không; Đại lý bán vé máy bay; Đại lý vận tải hàng hóa bằng đường hàng 

không, đường thủy, đường sắt; Kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa bằng ôtô, taxi nội 

tỉnh và liên tỉnh; Kinh doanh dịch vụ quảng cáo; nhà hàng ăn uống giải khát, rượu, bia, 

thuốc lá điếu sản xuất trong nước, hàng miễn thuế, hàng mỹ nghệ, hàng bách hóa tổng hợp, 

văn phòng phẩm, Đào tạo lái xe môtô, ôtô. Bảo dưỡng xe ô tô. Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng 

đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh; Lắp đặt trang thiết bị 

phục vụ mặt đất ngành hàng không; Dịch vụ giao nhận bốc xếp. Dịch vụ đóng gói hàng 

hóa; …  

* Đặc điểm hoạt động: Công ty MASCO hiện đang kinh doanh các lĩnh vực chính 

trong dây chuyền vận tải hàng không và phi hàng không tại các sân bay thuộc khu vực 

Miền Trung ( Đà Nẵng, Phú Bài và Cam Ranh), cụ thể như sau : 

* Kinh doanh các lĩnh vực trong dây chuyền hàng không: 

  - Sản xuất và cung ứng suất ăn quốc nội và quốc tế 

  - Vận chuyển suất ăn, tổ lái tiếp viên 

  - Cung cấp các sản phẩm nội bộ như chăn dạ, kính che mắt 

  - Đại lý vé máy bay cho VNA 

* Kinh doanh các lĩnh vực phi hàng không: 

  - Kinh doanh vận chuyển hàng khách bằng xe taxi 

  - Đào tạo lái xe ô tô, mô tô 

  - Kinh doanh quảng cáo  

  - Kinh doanh hàng bách hóa, ăn uống giải khát 

3/ Cơ cấu tổ chức, quản lý hiện tại:  
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 * Cơ cấu tổ chức, quản lý điều hành của công ty:  

- Đại hội đồng cổ đông; 

- Hội đồng quản trị; 

- Ban kiểm soát; 

- Tổng Giám đốc điều hành. 

* Các đơn vị trực thuộc Công ty: 

- Xí nghiệp sản xuất và cung ứng suất ăn hàng không Đà Nẵng. 

- Xí nghiệp vận chuyển hành khách. 

- Trung tâm dạy nghề lái xe ôtô và môtô Đà Nẵng. 

- Trung tâm dạy nghề lái xe ôtô và môtô Thừa Thiên Huế. 

- Chi nhánh Phú Bài. 

- Chi nhánh Nha Trang. 

- Xí nghiệp thương mại dịch vụ hàng không. 

- Xí nghiệp dịch vụ hàng không. 

4/ Lao động của Công ty đến 31/12/2020: 418 người 

II/ MÔI TRƯỜNG TÁC ĐỘNG, ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CÔNG TY: 

1/ Mặt bằng kinh doanh thương mại tại cảng HKMT không thuận lợi.  

Cụ thể:  

- Tại sân bay Đà Nẵng diện tích bố trí cho công ty thuê rất ít và các vị trí đều không 

thuận lợi cho kinh doanh. Ngày 06/12/2017 công ty đã trả mặt bằng quầy ăn uống giải khát 

ga đi cho Cảng do vị trí thuê không thuận lợi, giá thuê mặt bằng hiện tại lại quá cao. Ngoài 

ra có rất nhiều đối thủ cạnh tranh có mặt bằng thuận lợi hơn. Năm 2018 nhà ga quốc tế đi 

vào hoạt động nhưng đến nay công ty vẫn chưa thuê được mặt bằng để mở rộng kinh doanh.  

- Tại sân bay Huế: Công ty phải đấu thầu thuê mặt bằng kinh doanh thương mại với 

giá thuê cao, hàng năm giá thuê lại tiếp tục tăng bình quân từ 15 - 20%, trong khi đó vẫn 

thu phí nhượng quyền khi đã đấu thầu.  

- Tại sân bay Cam Ranh: Công ty không được thuê mặt bằng kinh doanh thương 

mại.  

2/ Giá nguyên nhiên vật liệu luôn biến động theo chiều hướng tăng, làm tăng chi phí đầu 

vào trong khi giá bán sản phẩm không thay đổi trong thời gian dài, một số nguyên liệu phụ 

trợ suất ăn mua theo chỉ định của VNA chỉ có một nhà cung ứng, nên khi tăng giá không 

có lựa chọn để đàm phán. 

3/ Cung cấp dịch vụ cho Tổng Công ty: Đầu năm 2017, MASCO đã dừng sản xuất và cung 

ứng chăn dạ hạng Y và kính che mắt cho TCT. Dịch vụ chở tổ lại tiếp viên tại sân bay Cam 

Ranh và Đà Nẵng: MASCO không được tham gia.   

4/ Mặt bằng bố trí để xây dựng nhà xưởng chế biến suất ăn tại DAD vẫn chưa thuê được 

để xây dựng nhà chế biến suất ăn mới nên ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng và tiêu 

chuẩn sản phẩm cung ứng suất ăn cho các hãng quốc tế. 

5/ Đầu tư bổ sung phương tiện cho xe taxi rất khó khăn do quy hoạch của thành phố. Họat 

động kinh doanh taxi trên thị trường cạnh tranh ngày càng quyết liệt, các hãng taxi liên tục 

đổi mới phương tiện, thị phần bị chia sẻ nhiều.  
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6/ Từ đầu năm 2018 xuất hiện 01 đối thủ cạnh tranh tại sân bay Cam Ranh có cùng loại 

hình kinh doanh đã làm giảm thị phần của MASCO còn 40% (trước năm 2018 thị phần là 

100%. Từ khi đối thủ ra đời đến nay đã chiếm hầu hết lượng khách hàng Nga của công ty). 

7/ Ngay từ đầu năm 2020 dịch bệnh covid 19 bùng phát và diến biến vô cùng phức tạp, kéo 

dài đến hết năm 2020 đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ hoạt động kinh doanh 

của Công ty trong năm 2020, các chỉ tiêu chính so với năm 2019 như Doanh thu giảm 63% 

lợi nhuận giảm hơn 26,5 tỷ đồng ( Thực hiện năm 2020 lỗ trên 11 tỷ đồng).  Dự kiến sang 

năm 2021 dịch bệnh vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng đến lĩnh vực kinh doanh suất ăn, thương 

mại, vận chuyển của Công ty. 

III/ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2016-2020 

1/ Về quy mô, sản lượng: 

1.1  Tốc độ tăng trưởng bình quân giảm : 16%/năm, trong đó : 

+ Hãng VNA giảm     : 14%/năm 

+ Hãng VJ + Vasco + khác giảm  :   9% năm 

1.2  Thực hiện sản lượng cung ứng suất ăn chi tiết như sau : 

Chỉ tiêu 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Tổng sản lượng 2,489,526 2,866,317 2,241,613 2,414,447 664,494 

- Nội địa 906,517 1,276,715 506,306 536,743 339,107 

- Quốc tế 1,583,009 1,589,603 1,735,307 1,877,704 325,387 

1.1. Trong đó cung ứng cho VNA 1,567,827 1,677,296 1,775,257 1,682,986 487,170 

- Nội địa 621,106 628,155 534,715 523,827 339,107 

- Quốc tế 946,721 1,049,142 1,240,542 1,159,159 148,063 

1.2. Trong đó cung ứng cho khách 

hàng khác 921,699 1,189,021 466,356 731,461 177,324 

- Vietjet + Vasco + khác 285,411 668,609 466,356 731,461 177,324 

- Quốc tế Nga 636,288 520,412    

1.3 Thị phần: 

- Tại SB quốc tế Đà Nẵng và Phú Bài: sản lượng suất ăn cung ứng chiếm 100%. 

- Tại SB quốc tế Cam Ranh: 

+ Năm 2016, 2017: sản lượng suất ăn cung ứng chiếm 100% 

+ Năm 2018-2020: sản lượng suất ăn cung ứng chiếm 40% 

2/ Hiệu quả tài chính: 

2.1 Đánh giá kết quả SXKD: 

Nhìn chung tình hình hoạt động SXKD của Công ty trong giai đoạn 2016-2020 gặp rất 

nhiều khó khăn trong giai đoạn cuối từ năm 2018-2020 do cạnh tranh gay gắt giữa các đơn 

vị cùng ngành cung ứng suất ăn tại CXR và hưởng nặng nề của dịch bệnh covid-19. Kết 

quả SXKD về các chỉ tiêu chính như doanh thu và lợi nhuận đều giảm dần qua các năm, 

đặc biệt năm 2020 do dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ hoạt 

động kinh doanh của Công ty, các chỉ tiêu đều giảm mạnh, cụ thể như sau: 

STT Chỉ tiêu 2016 2017 2018 2019 2020 

I Kết quả SXKD      
2 Tổng doanh thu 303,874 301,263 237,936 251,580 102,258 

 - Doanh thu về bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 300,220 297,390 235,429 248,650 97,294 

 Trong đó: Doanh thu HHDV cung ứng 

cho TCT 100,914 97,566 119,668 118,006 34,155 
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 - Doanh thu hoạt động tài chính 550 378 122 169 41 
 - Thu nhập khác 3,104 3,495 2,385 2,761 4,923 

3 Tổng chi phí 248,250 251,797 219,705 232,684 113,347 

4 LNTT 55,624 49,466 18,231 18,896 -11,089 

5 LNST 44,664 39,650 14,854 15,457 -11,089 

- Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân giảm: 18%/năm 

- Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân giảm: 38%/năm. 

+ Lĩnh vực cung ứng suất ăn: Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân hàng năm 

giảm 22%/năm. Các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận cung ứng suất ăn có tỷ trọng tương 

đối cao hơn so với các các lĩnh vực khác. Tỷ trọng bình quân doanh thu suất ăn/ tổng doanh 

thu đạt 63% và lợi nhuận đạt 76%. 

+ Lĩnh vực hàng bách hóa và chế biến: Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân 

giảm 9%/năm. Tỷ trọng doanh thu bình quân/tổng doanh thu là 6% và lợi nhuận là 5%. 

+ Lĩnh vực taxi: Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân giảm 21%/năm. Tỷ trọng 

doanh thu bình quân/tổng doanh thu là 16% và lợi nhuận là 7%. 

+ Lĩnh vực đạo tạo lái xe ô tô mô tô : Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân 

tăng 7%/năm. Tỷ trọng doanh thu bình quân/tổng doanh thu là 12% và lợi nhuận là 13%. 

+ Lĩnh vực kinh doanh khác: Tỷ trọncg doanh thu bình quân/tổng doanh thu là 

3%. 

(Kèm theo bảng phân tích hiệu quả kinh doanh từng lĩnh vực giai đoạn 2016-2020 

theo mẫu 04, mẫu 05) 

2.2 .Đánh giá tình hình tài chính : 

- Định kỳ hằng tháng, Công ty luôn lập kế hoạch cân đối dòng tiền, trong đó cụ thể cho 

từng khoản mục thu và chi bao gồm cả cho hoạt động đầu tư và hoạt động sản xuất kinh 

nên luôn chủ động được các khoản thanh toán khi đến hạn. 

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như kế hoạch đầu tư hằng năm, Công 

ty cũng lập kế hoạch tài chính và dự báo dòng tiền cho năm kế hoạch để chủ động cân đối 

dòng tiền. 

- Tình hình công nợ trong đó nợ phải thu khó đòi: 1.481.124.999 đồng của Hãng hàng 

không Indochina đã được Công ty trích dự phòng 100%, số công nợ hàng tháng phải thu 

còn lại chủ yếu của các hãng hàng không và của VNA.  

- Tình hình sử dụng vốn và hiệu quả mang lại: tất cả các khoản vay trên đều được sử 

dụng cho việc bổ sung vốn lưu động và đầu tư hình thành tài sản cố định, cụ thể là đầu tư 

cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị suất ăn Đà Nẵng, Cam Ranh nhằm nâng cao chất lượng 

phục vụ và bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.  

(Kèm theo bảng quy mô và cơ cấu tài sản, nguồn vốn giai đoạn 2016-2020 theo mẫu 03) 

3. Về đầu tư phát triển: 

Hàng năm công ty đều đầu tư xây dựng các dự án theo kế hoạch đề ra để phát triển 

cơ sở hạ tầng, đầu tư máy móc thiết bị ngày càng hiện đại nhằm tăng năng cao suất lao 

động và chất lượng sản phẩm. Cụ thể giai đoạn 2016-2020 đã đầu tư các hạng mục : 

- Đầu tư cải tạo nhà chế biến suất ăn Cam Ranh 

- Đầu tư cải tạo nhà chế biến suất ăn Phú Bài 

- Đầu tư cải tạo nhà chế biến suất ăn Đà Nẵng 



5 

 

- Đầu tư hệ thống thiết bị bếp suất ăn Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Bài 

- Đầu tư xe suất ăn đến 31/12/2020 tổng số xe hoạt động là 14 xe. 

Riêng dự án xây dựng Nhà chế biến suất ăn Đà Nẵng mới theo quy hoạch của sân bay 

Đà Nẵng, từ năm 2017 đến nay Công ty đã gửi hồ sơ thuê đất cho Cục hàng không Việt 

Nam nhưng vẫn chưa có kết quả nên dự án vẫn chưa thực hiện được. 

4. Về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và năng suất lao động 2016-2020 

4.1. Cơ cấu lao động theo trình độ tính đến 31/12/2020: 

Stt Cơ cấu lao động theo trình độ Số lao động Tỷ lệ % 

1 Đại học và trên Đại học 123 29% 

2 Cao đẳng, Trung cấp 97 23% 

3 Sơ cấp, công nhân kỹ thuật 198 48% 

 Tổng 418 100% 

 

4.2. Cơ cấu lao động phân theo trình độ chuyên môn tính đến 31/12/2020: 

Stt 
Cơ cấu lao động phân theo trình độ 

chuyên môn 
Số lao động Tỷ lệ % 

1 Lao động quản lý 26 6% 

2 Lao động chuyên môn nghiệp vụ 79 19% 

3 Lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh 313 75% 

  Tổng 418 100% 

4.3. Về đào tạo phát triển nguồn nhân lực: 

Người lao động khi vào làm việc tại công ty được đào tạo ban đầu và huấn luyện định 

kỳ theo đúng quy định. Công ty luôn chú trọng công tác đào tạo ban đầu, đào tạo lại, đào 

tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng cho người lao động. 

Các nội dung đào tạo theo quy định gồm: 

+ Đào tạo theo quy định của pháp luật về lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng 

cháy chữa cháy. 

+ Đào tạo theo yều cầu đặc thù của ngành hàng không: Công ty tuân thủ thực hiện theo 

quy định của nhà chức trách, các tổ chức hàng không quốc tế, hãng vận chuyển… Những nội 

dung này do các đơn vị đào tạo được các cơ quan thẩm quyền trong nước được Cục hàng 

không Việt Nam phê duyệt và cấp phép được tổ chức hoạt động đào tạo. 

4.4. Đánh giá năng suất lao động: 

 

5. Về công tác tổ chức, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp đến hết ngày 31/12/2020: 

Trong năm 2016 Công ty đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên thông qua các nội 

dung kiện toàn công tác cán bộ công ty nhiệm kỳ 2016-2021 vào đã triển khai thực hiện 

kiện toàn công tác cán bộ nhiệm kỳ 2016-2021 trong toàn công ty từ Ban giám đốc, các 

trưởng phó phòng và các đơn vị trực thuộc theo đúng quy định.  

Để đáp ứng nhu cầu cấp bách trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong năm 2016 

Công ty đã tổ chức thành lập phòng Marketing và quảng lý chất lượng với mục tiêu tăng 

cường công tác quản lý chất lượng sẩm phẩm và chăm sóc tiếp thị khách hàng thường 

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020

Số lượng lao động bình quân người 666           636           648           641          418           

Năng suất lao động bình quân 1.000đ/người/tháng 38,022      39,474       30,599       32,707      18,585      

Chỉ tiêu Đơn vị
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xuyên cốt lõi của Công ty trong thời gian tới đảm bảo giữ vững khách hàng truyền thống 

và triển khai chào hàng cho khách hàng mới. 

Hàng năm, thường xuyên tiến hành rà soát và đánh giá lại lao động hiện có, cơ cấu tổ 

chức, cải cách chế độ tiền lương dựa trên kết quả kinh doanh của từng bộ phận đơn vị, 

năng lực cá nhân hoàn thành nhiệm cụ để thực hiện chi trả tiền lương phù hợp 

6. Đánh giá tổng quát: 

6.1 Những kết quả đạt được: 

- Hoàn thành kiện toàn công tác cán bộ công ty nhiệm kỳ 2016-2021.  

- Hoàn thành phương án tăng vốn chủ sở hữu từ 30,08 tỷ lên thành 42,7 tỷ; 

- Hoàn thành công tác tổ chức thành lập phòng Marketing và quảng lý chất lượng 

nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty. 

- Hoàn thành công tác xây dựng chính sách giá bán suất ăn và dịch vụ handling với 

mục tiêu giảm giá bán, tăng chất lượng sản phẩm để chuẩn bị đối phó với đối thủ cạnh 

tranh trong giai đoạn đến. 

- Về công tác đầu tư đã hoàn thành một số dự án chính như: 

+ Hoàn thành cải tạo mở rộng Khu chế biến suất ăn hàng không Cam Ranh; 

+ Hoàn thành cải tạo Khu chế biến suất ăn hàng không Phú Bài; 

+ Hoàn thành công tác cải tạo mở rộng nhà chế biến suất ăn Đà Nẵng; 

+ Hoàn thành đầu tư thiết bị bếp suất ăn Đà Nẵng, Cam Ranh; 

+ Hoàn thành công tác đầu tư xe vận chuyển suất ăn đến 31/12/2020 là 14 xe. 

- Hoàn thành công tác đánh giá chất lượng nội bộ tại Văn phòng công ty, xí nghiệp 

suất ăn Đà Nẵng và 2 chi nhánh Nha Trang, Phú Bài và triển khai công tác khắc phục 

phòng ngừa. Hoàn thành nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008 lên phiên 

bản 2015 từ ngày 15/9/2018 và được cấp giấy chứng nhận có hiệu lực đến ngày 14/9/2021. 

Đồng thời xây dựng và áp dụng thành công Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu 

chuẩn ISO 22000 và đã được cấp chứng nhận từ ngày 01/11/2018 hiệu lực đến 19/6/2021. 

- Hoàn thành tham gia mua chung bảo hiểm với Tổng Công ty HKVN từ năm 2019 

đến nay như BH tài sản, cơ sở vật chất và phương tiện vận chuyển; 

- Công tác kiểm tra, giám sát tiêu chuẩn chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm được 

duy trì thường xuyên; Thực hiện tốt chính sách tiết kiệm, chấp hành quy định và kỷ luật 

lao động trong toàn Công ty. 

6.2 Mối quan hệ, vai trò những đóng góp của Công ty đối với hoạt động SXKD của 

TCT: 

Công ty là đơn vị cổ phần có vốn đóng góp của Tổng công ty trên 36,07%. Hoạt động 

ngành nghề kinh doanh chính của công ty là kinh doanh các lĩnh vực phục vụ trong dây 

chuyền hàng không như cung ứng suất ăn, vận chuyển suất ăn và chở tổ lái tiếp viên. 

Tổng công ty là khách hàng lớn của Công ty trong thời gian qua, công ty là đơn vị 

duy nhất tại sân bay Đà Nẵng, Phú Bài, Cam Ranh cung ứng suất ăn cho VNA bao gồm 

các chuyến bay nội địa và quốc tế. Ngoài các dịch vụ cung ứng trong dây chuyền hàng 

không, Công ty còn sản xuất cung ứng các sản phẩm nội bộ cho TCT. 

6.3 Những tồn tại hạn chế và nguyên nhân: 
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- Hạ tầng cơ sở của hoạt động cung ứng dịch vụ hàng không tại Đà Nẵng đã quá tải 

nhưng vẫn chưa được cấp đất xây dựng mới để kịp thời với tốc độ phát triển và tiêu chuẩn 

dịch vụ của các hãng hàng không quốc tế. 

- Công tác chất lượng dịch vụ vẫn tồn tại các sai sót do khâu quản trị sản xuất đã ảnh 

hưởng đến uy tín và thương hiệu của Masco.  

- Từ đầu năm 2017, Công ty đã dừng sản xuất và cung ứng chăn dạ và kính che mắt 

cho Tổng Công ty do sự cạnh tranh của các đối thủ trong ngành. 

- Phát triển thị trường taxi không theo kịp với các đối thủ cạnh tranh về lượng và chất 

nên không đảm bảo tăng trưởng doanh thu theo kế hoạch. 

PHẦN B: CHIẾN LƯỢC CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2021-2025, TẦM NHÌN 2035: 

I/ Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi  

Sứ mệnh, tầm nhìn 

Chiến lược 05 năm từ 2021 – 2025 và tầm nhìn đến 2035 của MASCO khẳng định 

việc sẽ tiếp tục giữ vị thế hàng đầu và xây dựng Công ty thành một đơn vị chuyên phục vụ 

các lĩnh vực kinh doanh liên quan đến dây chuyền vận tải hàng không tại Khu vực Miền 

Trung, đặc biệt ưu tiên hàng đầu về lĩnh vực dịch vụ cung ứng chế biến suất ăn hàng không.  

Giá trị cốt lõi 

An toàn chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, hạ tầng sản xuất với trang thiết bị, kỹ 

thuật hiện đại và vị trí thuận lợi là tiền đề và nền tảng cho mọi hoạt động. 

Luôn đáp ứng, quan tâm và cung cấp dịch vụ đáp ứng mọi  nhu cầu của Khách hàng. 

Đội ngũ lao động lành nghề, tâm huyết  với nghề nghiệp và chính sách đãi ngộ của 

Công ty luôn được xây dựng hài hòa, phù hợp theo từng giai đoạn trên cơ sở công bằng và 

lợi ích xứng đáng trong từng đơn vị kinh doanh, người lao động. 

Luôn không ngừng cập nhật và đổi mới sản phẩm, năng lực sản xuất đáp ứng kịp 

thời nhu cầu và lợi ích của khách hàng. 

II. Triển vọng của ngành Hàng không trong nước và Thế giới sau đại dịch 

Thay đổi hàng năm về tần suất chuyến bay hàng tuần của các hãng hàng không toàn 

cầu từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 7 tháng 12 năm 2020 theo quốc gia : 
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Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) tuyên bố tác động tài chính của 

COVID-19. "Sử sách sẽ ghi nhận năm 2020 là năm tài chính tồi tệ nhất của ngành hàng 

không, không ngoại trừ hãng nào. Các hãng hàng không cắt giảm chi phí trung bình một 

tỷ đô la mỗi ngày trong năm 2020 và sẽ vẫn gánh chịu những khoản lỗ chưa từng có." sự 

hỗ trợ tài chính của các chính phủ mà chúng tôi có thể đã chứng kiến những vụ phá sản 

trên quy mô lớn ", Alexandre de Juniac nêu tình huống. IATA đã điều chỉnh dự báo tài 

chính ngành hàng không của mình từ tháng 6 năm 2020, với mức lỗ ròng 84,3 tỷ USD 

được dự kiến cho năm 2020, thành khoản lỗ ròng 118,5 tỷ USD và đã tăng gấp đôi dự báo 

lỗ ròng ban đầu cho năm 2021 lên 38,7 tỷ USD thay vì 15,8 tỷ USD dự báo ban đầu.  

Cuộc khủng hoảng COVID-19 đã lên đến mức chưa từng có đối với các hãng hàng 

không và ngành hàng không phải đối mặt với một chặng đường dài để phục hồi ở tất cả 

các khu vực. Lỗ ròng sẽ kéo dài vào năm 2021, mặc dù ở mức độ thấp hơn ở tất cả các khu 

vực. Cụ thể: 

+ Các hãng hàng không ở Bắc Mỹ, hãng hoạt động mạnh nhất trong thời kỳ trước 

khủng hoảng, ước tính lỗ ròng 45,8 tỷ USD năm 2020. Tuy nhiên, vào năm 2021, sự phục 

hồi ở Bắc Mỹ dự kiến sẽ nhanh chóng so với các khu vực khác. Tỷ suất lợi nhuận ròng sẽ 

cải thiện lên -6,8% từ -41,4% vào năm 2020. Sự hiện diện của các thị trường nội địa lớn sẽ 

thúc đẩy sự cải thiện. 

+ Sự phục hồi ở châu Âu sẽ dần dần do kinh tế phục hồi chậm hơn và tầm quan trọng 

của các dịch vụ quốc tế. Thiệt hại ròng ước tính là 26,9 tỷ đô la cho khu vực vào năm 2020 

do việc đi lại trong khu vực ở châu Âu bị đình trệ do làn sóng thứ hai dẫn đến các hạn chế 

đi lại mới. Năm 2021, lỗ ròng được dự báo là 11,9 tỷ USD, tương ứng với 12% doanh thu 

dự báo. 

+ Châu Á - Thái Bình Dương là khu vực đầu tiên tiếp xúc với đợt bùng phát COVID-

19 và sự phục hồi đã bắt đầu sớm hơn ở khu vực này. Châu Á - Thái Bình Dương dự kiến 

sẽ được hưởng lợi từ sự phục hồi của các thị trường nội địa lớn như Trung Quốc và Ấn Độ 

cũng như sự phục hồi mạnh mẽ của kinh tế Trung Quốc. Thị trường nội địa Trung Quốc 

đã phục hồi trở lại mức trước khủng hoảng vào năm 2020. Mặc dù các hãng hàng không 

đang giảm giá vé để kích cầu, họ dự kiến sẽ hòa vốn vào cuối năm ở Trung Quốc. Ngoài 

ra, khu vực Châu Á Thái Bình Dương với tư cách là một trung tâm sản xuất được hưởng 
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lợi từ sức mạnh của doanh thu hàng hóa Nhìn chung, mức lỗ ròng trong năm 2021 được 

dự báo sẽ giảm xuống còn 7,5 tỷ USD, gần 1/4 so với mức lỗ vào năm 2020. 

+ Các hãng hàng không Trung Đông đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng này trong 

khi một số hãng hàng không đang chuyển đổi qua quá trình tái cơ cấu, trong đó có kế hoạch 

tăng trưởng công suất chậm lại. Sau tác động của đại dịch, các hãng hàng không Trung 

Đông dự kiến sẽ chứng kiến mức thiệt hại của họ lên tới 7,1 tỷ USD vào năm 2020. Sự phụ 

thuộc của các hãng hàng không trong khu vực vào việc kết nối các chuyến bay quốc tế và 

thiếu thị trường nội địa lớn sẽ làm trì hoãn sự phục hồi của khu vực. Biên lỗ ròng sẽ ở mức 

hai con số (-10,8%) trong năm 2021. 

+ Ở Mỹ Latinh, hiệu quả hoạt động của các hãng hàng không trước cuộc khủng hoảng, 

với một số hãng hàng không đang phải đối mặt với bối cảnh kinh tế và hoạt động vốn đã 

khó khăn lại bị ảnh hưởng bởi tác động COVID-19. Sự cải thiện trong năm 2021 dự kiến 

sẽ chậm lại và khu vực này dự báo sẽ lỗ ròng 3,3 tỷ USD vào năm 2021. 

III/ Môi trường kinh doanh của Công ty: 

Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là dịch vụ hàng không (năm 2019 chiếm 

66,3%) và lĩnh vực phi hàng không tại các sân bay Đà Nẵng, Cam Ranh và Phú Bài. Do 

vậy hoạt động kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng rất lớn từ thị trường Hàng không 

trong nước và quốc tế.  

Dự báo của ngành Hàng không trong nước và thế giới trong thời gian xảy ra dịch 

bệnh Covid-19 và khả năng phục hồi sau đại dịch là tương đối chậm và vẫn còn khả năng 

lỗ ròng trong năm 2021. Với khả năng phục hồi của nagnhf hàng không nêu trên, hoạt động 

kinh doanh của Công ty trong lĩnh vực dịch vụ hàng không trong những năm đến sẽ tiếp 

tục gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh và chính sách cắt giảm chi phí của các Hãng hàng 

không. 

1/ Thị trường cung ứng suất ăn hàng không, kinh doanh thương mại, giải khát: 

Căn cứ kế hoạch sản lượng hành khách trong giai đoạn 2021-2025 của Tổng công ty 

Hàng không Việt Nam và kế hoạch sản lượng khách của các hãng hàng không quốc tế 

khác. Kế hoạch sản lượng hành khách trong giai đoạn năm 2021-2025 tại khu vực miền 

trung gồm sân bay Đà Nẵng, Phú Bài và Cam Ranh, cụ thể như sau: 

-Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm khách nội địa tăng 16,6% 

-Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm khách Quốc tế tăng 43,0%. 

Thị trường kinh doanh tại khu vực Miền Trung hàng năm tăng trưởng cao tạo điều 

kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh về các lĩnh vực suất ăn, thương mại và 

ăn uống, giải khát của Công ty. Dự báo thị phần của Công ty như sau:  

 

Địa bàn kinh doanh Thị phần của MASCO 2021 dự kiến đến 2024 

Dịch vụ suất ăn Dịch vụ thương mại 

Sân bay Đà Nẵng 100 % -60% (2024) 5% 

Sân bay Cam Ranh 40% - 

Sân bay Phú Bài 100% 25% 

2/ Thị trường hoạt động kinh doanh taxi: 

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp Covid-19 đã làm hoạt 

động kinh doanh taxi của Công ty sụt giảm Sự ra đời của taxi công nghệ trong năm 2018 

tiếp tục làm thị phần của ngành kinh doanh vận chuyển taxi bị chia sẻ.Tổng số xe hoạt 
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động kinh doanh taxi của Công ty là 70 xe, tuy nhiên do thiếu tài, tình hình dịch bệnh và 

thị trường tại Đà Nẵng nên BQ các xe hoạt động kinh doanh khoảng 40xe/ngày.  

Cuối năm 2020 Công ty thực hiện phương án tái cơ cấu đơn vị là giảm quy mô hoạt 

động kinh doanh của Taxi để giảm lỗ cho đơn vị (Thanh lý 20 xe). Tổng số xe thanh lý là 

20 xe , các xe này đều đã hết khấu hao và tình trạng kỹ thuật đã xuống cấp cần phải sửa 

chữa nên cần thiết phải thanh lý.   

Dự báo giai đoạn 2021-2025, hoạt động kinh doanh taxi ngày càng khó khăn về thị 

phần và cạnh tranh không bình đẳng với các đối thủ, đặc biệt là các xe hoạt động Grab với 

giá rẻ hơn và thường xuyên khuyến mãi. Kế hoạch trong giai đoạn 2020-2021 hoạt động 

taxi sẽ thu gọn quy mô hoạt động. Năm 2021 sẽ thực hiện phương án thanh lý toàn bộ xe 

taxi và giữ lại thương hiệu để phục hồi khi có điều kiện thuận lợi trong hoạt động KD taxi 

tại Đà Nẵng, để tập trung nguồn vốn vào hoạt động kinh doanh chủ yếu trong dây chuyền 

vận tải hàng không tại khu vực miền Trung. 

3/Thị trường dạy nghề lái xe ô tô mô tô: 

Dự báo thị trường dạy nghề lái xe ô tô Đà Nẵng, Huế có số lượng học viên học lái xe 

sẽ tăng do giá xe giảm, cơ sở hạ tầng giao thông được nâng cấp thuận lợi cho nhu cầu đi 

lại của người dân. Dự báo giai đoạn 2021-2025, đào tạo học viên lái xe ô tô mô tô tại khu 

vực Miền trung tăng bình quân 10%/năm. Tuy nhiên, 2 Trung tâm của Công ty hiện tại đã 

vượt lưu lượng học viên đào tạo theo quy định của Bộ giao thông vận tải nên trong giai 

đoạn này sẽ thuận lợi hơn trong công tác đào tạo tại 2 Trung tâm. 

Tuy nhiên, qua đánh giá tình hình thực trạng hoạt động dạy nghề của Trung tâm dạy 

nghề lái xe ô tô mô tô Đà Nẵng, có thể thấy Trung tâm hiện tại không đủ điều kiện để hoạt 

động dạy nghề, cụ thể như sau : 

- Theo Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính Phủ quy định tại điều 

6 mục 3 “ Sân tập lái xe phải thuộc quyền sử dụng của cơ sở đào tạo lái xe, nếu thuê sân 

tập lái phải có hợp đồng với thời hạn từ 5 năm trở lên và phải trong cùng mạng lưới quy 

hoạch cơ sở đào tạo lái xe ô tô. Diện tích tối thiểu của sân tập lái : Hạng B1 và B2 là 8.000 

m2 ; hạng B1, B2 và C là 10.000 m2 ; hạng B1, B2, C, D, E và F là 14.000 m2.” 

- Ngoài ra Theo thông tư 38/2019/TT-BGTVT ngày 8/10/2019 sửa đổi bổ sung 1 số 

điều Thông tư số 12/2017, tại điều 47 như cơ sở đào tạo phải sử dụng phần mềm mô phỏng 

các tình huống giao thông để đào tạo lái xe ô tô từ ngày 1/1/2021 và trang bị cabin học lái 

xe ôtô, thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học lái xe trên đường của học viên sau 

6 tháng kể từ ngày quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có hiệu lực thi hành. 

Để Trung tâm đủ điều kiện tiếp tục hoạt động dạy nghề, Công ty cần phải có một 

khoản tiền lớn để đầu tư xây dựng bãi tập thực hành mới có thời gian thuê dài hạn và đầu 

tư thiết bị dạy học theo yêu cầu thông tư 38/2019/TT-BGTVT của Bộ giao thông vận tải 

ngày 8/10/2019. Căn cứ vào tình hình tài chính của Công ty hiện tại, việc duy trì hoạt động 

của Trung tâm đáp ứng yêu cầu theo quy định mới của cơ quan chức năng sẽ gặp rất nhiều 

khó khăn và mang lại hiệu quả không cao. Đồng thời hiện nay để tập trung các nguồn lực 

hỗ trợ hoạt động SXKD chính của Công ty (Sản xuất cung ứng suất ăn Hàng không) trong 

điều kiện cạnh tranh và ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19, Công ty cần tái cơ cấu các 

mảng kinh doanh lỗ hoặc không mang lại hiệu quả cao.  

Công ty đã lập Phương án chuyển nhượng Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô mô tô Đà 

Nẵng nhằm thực hiện mục tiêu tái cơ cấu và nhu cầu tài chính trong giai đoạn hiện nay. 

Tuy nhiên, trong thời kỳ covid-19 hiện tại, Trung tâm vẫn là một đơn vị đem lại lợi nhuận 

cho Công ty. Do vậy, trong giai đoạn 2021-2025 tiếp tục duy trì hoạt động KD và theo dõi 
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tình hình hoạt động của Trung tâm để có các biện pháp điều chỉnh cho phù hợp với thực 

tế. 

III/ MỤC TIÊU GIAI ĐOẠN 2021-2025: 

- Thực hiện tái cơ cấu danh mục đầu tư theo hướng : Giữ vững ổn định các loại hình kinh 

doanh đã xác định là chiến lược cốt lõi của Công ty, ưu tiên hàng đầu cho các lĩnh vực kinh 

doanh liên quan đến dây chuyền vận tải hàng không tại các Cảng hàng không Miền Trung. 

- Triển khai thực hiện phương án tái cơ cấu các lĩnh vực kinh doanh không đạt hiệu quả 

trong giai đoạn 2021-2025, trong đó có lĩnh vực kinh doanh taxi, đào tạo lái xe ô tô mô tô Đà 

Nẵng. 

- Đẩy mạnh công tác Marketing và quản lý chất lượng trong lĩnh vực dịch vụ cung ứng 

suất ăn theo các tiêu chuẩn yêu cầu của các hãng hàng không. Tập trung xây dựng và áp dụng 

chiến lược chi phí thấp, đặc biệt quan tâm 3 yếu tố chính là giá cả, cơ cấu thực đơn và chất 

lượng sản phẩm. 

- Bảo đảm tình hình tài chính an toàn, lạnh mạnh, quản lý chặt chẽ công nợ. Tăng cường 

mối quan hệ hỗ trợ, hợp tác và cung ứng sản phẩm nội bộ để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 

doanh. 

- Số hóa công tác quản lý, các quy trình và thông tin tác nghiệp và ưu tiên nguồn vốn đầu 

tư máy móc thiết bị, xây dựng cơ sở hạ tầng của các dự án phục vụ các dịch vụ thuộc dây 

chuyền vận tải hàng không nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đáp ứng nhu cầu sản 

xuất và đảm bảo phát triển bền vững của Công ty.  

- Sắp xếp lại lực lượng lao động phù hợp với tình hình mới trong đó chú trọng công tác 

tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực nhằm đảm bảo nguồn nhân lực 

đáp ứng yêu cầu mới.  

IV/ KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG DỊCH VỤ SUẤT ĂN: 

- Căn cứ kế hoạch sản lượng khách của các hãng hàng không quốc tế và dự báo của IATA 

về triển vọng ngành hàng không thế giới. 

- Căn cứ kế hoạch sản lượng hành khách trong giai đoạn 2021-2025 của Tổng công ty 

Hàng không Việt Nam.   

Kế hoạch sản lượng suất ăn trong giai đoạn năm 2021-2025 được lựa chọn theo kịch bản 

ngành hàng không phục hồi tại thời điểm kết thúc dịch tễ học: Q3 năm 2021  

( Khi: Khả năng miễn dịch cộng đồng đạt được; Các can thiệp khẩn cấp về y tế công 

cộng được triển khai vào năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 không còn cần thiết nữa, nguy 

cơ lây lan rộng rãi sẽ không còn. Vắc xin COVID-19 có thể sẽ là yếu tố quan trọng để đạt được 

miễn dịch cộng đồng. Có thể cần tái khám thường xuyên, có thể tương tự như tiêm phòng cúm 

hàng năm),  cụ thể như sau: 

 

Chỉ tiêu 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Tổng sản lượng 
     

1,024,067    

      

1,973,710    

    

2,498,387    

   

2,972,410    

      

3,560,720    

- Nội địa 
        

811,123    

      

1,295,836    

    

1,481,577    

   

1,697,123    

      

1,947,701    

- Quốc tế + Hãng khác 
        

212,944    

         

677,873    

    

1,016,810    

   

1,275,288    

      

1,613,019    

2. Trong đó cung ứng cho VNA 
        

852,646    

      

1,289,661    

    

1,640,784    

   

1,888,172    

      

2,176,960    

- Nội địa 
        

667,515    

         

734,267    

       

807,693    

      

888,462    

         

977,309    

- Quốc tế 
        

185,131    

         

555,394    

       

833,091    

      

999,709    

      

1,199,651    
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3. Trong đó cung ứng cho khách 

hàng khác 
        

171,421    

         

684,049    

       

857,603    

   

1,084,239    

      

1,383,760    

- VJ, Bamboo, PJA, Vasco 
        

143,608    

         

561,570    

       

673,884    

      

808,660    

         

970,393    

- Quốc tế 
          

27,813    

         

122,479    

       

183,719    

      

275,578    

         

413,367    

-Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm khách nội địa tăng 25,8% 

-Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm khách Quốc tế tăng 80,0% 

V/ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 

- Tập trung đầu tư máy móc thiết bị, xây dựng cơ sở hạ tầng của các dự án phục vụ các 

dịch vụ thuộc dây chuyền vận tải hàng không nhằm hiện đại hóa cơ sở hạ tầng về nhà xưởng, 

máy móc thiết bị, nâng cao năng lực quy mô sản xuất, chất lượng dịch vụ sản phẩm và tăng 

sức cạnh tranh trên thị trường.  

- Chú trọng công tác đầu tư phương tiện vận tải nâng cao năng lực phục vụ, hiện đại hóa 

đội xe vận chuyển suất ăn và thường xuyên đánh giá tình trạng kỹ thuật xe nhằm đảm bảo chất 

lượng phục vụ. 

- Giai đoạn 2022-2025 : Thực hiện đầu tư mới nhà xưởng chế biến suất ăn tại Đà Nẵng 

khi phương án địa điểm (thuê đất) được phê duyệt. Nâng cấp, mở rộng nhà chế biến suất ăn 

tại sân bay Phú Bài khi thị trường mở rộng. 

VI/ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư giai đoạn năm 2021-2025 

để đảm bảo cân đối nguồn vốn, Công ty sẽ phát hành tăng vốn chủ sở hữu thêm 50 tỷ đồng từ 

42,7 tỷ đồng lên thành 92,677 tỷ đồng. Trong đó, năm 2022 tăng 20 tỷ đồng và năm 2023 tăng 

30 tỷ đồng. Nguồn vốn tăng chủ yếu tập trung để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng 

nhà chế biến suất ăn Đà Nẵng mới.  

Kế hoạch phát hành tăng vốn chủ sở hữu được chia làm 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn 1: Năm 2022 tăng thêm 20 tỷ đồng 

- Giai đoạn 2: Năm 2023 tăng thêm 30 tỷ đồng 

(Kèm theo BM 10 kế hoạch tài chính chi tiết năm 2021-2025) 

- Giai đoạn 2024-2025: Thực hiện phương án tài chính theo kế hoạch đầu tư (phát 

hành, liên kết, vay ) 300 tỷ đồng.  

VII/ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC 

- Xây dựng được đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên nghiệp, có đầy đủ kiến thức và 

trình độ, nhiệt huyết và hiệu quả lao động cao; Có kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm, 

sẵn sàng thích ứng với những thay đổi của môi trường hoạt động kinh doanh. 

- Đẩy mạnh tốc độ tăng năng suất lao động. Đảm bảo thu nhập bình quân 10 triệu 

đồng/người/tháng, đảm bảo phúc lợi cho cán bộ, nhân viên. 

- Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, có văn hóa riêng biệt để phát huy tốt nhất 

năng lực của người lao động để người lao động gắn bó lâu dài với Công ty. 

VIII/ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG, CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

Hoạt động SXKD của Công ty trong giai đoạn 2016-2020, chủ yếu dựa trên các ngành 

nghề, dịch vụ đang kinh doanh hiện có. Không thực hiện mở rộng ngành nghề và đầu tư 

sang lĩnh vực khác, danh mục đầu tư không thay đổi. Trong điều kiện hoạt động sản xuất 

kinh doanh bị tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, ưu tiên hàng đầu của Công ty là 

duy trì hoạt động liên tục của các hoạt động kinh doanh cốt lõi và có dòng tiền ổn định.  

Do vậy việc thực hiện tái cơ cấu của Công ty tập trung vào việc cắt giảm các hoạt động 
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kinh doanh kém hiệu quả, sử dụng vốn lớn và không có khả năng phát triển trong tương 

lai.    

1. Triển khai thực hiện tái cơ cấu các lĩnh vực kinh doanh đa ngành không đạt hiệu 

quả hoặc không đủ khả năng hoạt động liên tục:  

1.1. Đối với XN Vận chuyển hành khách: 

Trong giai đoạn 2016-2020 lĩnh vực kinh doanh này đóng góp 189,5 tỷ doanh thu, chiếm 

16% cơ cấu tổng doanh thu toàn Công ty, Lợi nhuận 14,2 tỷ, chiếm 11,3%. Riêng năm 2020 

hoạt động này lỗ 3,3 tỷ đồng ( LN của lĩnh vực này chưa tính lãi từ hoạt động thanh lý phương 

tiện)  

Với định hướng chung của Tổng Cty HKVN và Công ty trong thời gian đến nhằm tập 

trung củng cố các dịch vụ hàng không sau đại dịch Covid-19. Đồng thời với xu hướng áp dụng 

công nghệ thông tin trong lĩnh vực ta-xi và nền kinh tế chia sẻ (Grab, Be, Gojek, inDriver..) 

đã cạnh tranh khốc liệt và tác động rất lớn đến hiệu quả của lĩnh vực kinh doanh ta-xi truyền 

thống.  

Đối với qui mô của XN vận chuyển hiện nay quá nhỏ so với các đối thủ trên thị trường  

và khả năng sinh lợi thấp nên về định hướng cần thu hẹp loại hình kinh doanh này. Tuy nhiên 

việc giải quyết lao động dôi dư là vấn đề cần được tháo gỡ từng bước phù hợp với khả năng 

tài chính và thực trạng lao động.  

Do vậy, đối với XNVC hành khách cần thực hiện các bước sắp xếp và tái cơ cấu  theo 

đề án đã được xây dựng từ tháng 9 năm 2020 và được điều chỉnh đến tháng 12/2020, tóm tắt 

như sau: 

1.1.1 Giai đoạn 2020-6/2021: ( Thời gian trước Đại hội để thông qua KHKD hàng năm. Nếu 

tổ chức Đại hội bất thường thì thời gian cũng tương đương do phải thông qua Cổ đông 

VNA)   

a.  Cơ cấu phương tiện: 

- Năm 2020: Thanh lý dòng xe từ đầu tư từ năm 2012-2014 là 20 xe gồm : 2 xe 

kiamorning, 18 xe innova (đã thực hiện). 

- Từ tháng 1-6/ 2021: Đánh giá lại tình hình hoạt động KD taxi sẽ quyết định tái cơ cấu 

đơn vị.  

b.  Cơ cấu lại nhân sự:  

Tái cấu trúc lại Xí nghiệp theo hướng tinh gọn phù hợp với số lượng phương tiện 

- Lái xe taxi: Sử dụng lao động theo số lượng xe thực tế ( BQ 2 tài/xe). 

- Lao động gián tiếp: 09 người, trong đó 

- Lao động gián tiếp còn lại: Thông báo chấm dứt HĐLĐ do thu hẹp sản xuất mà người 

sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải giảm chỗ làm việc 

(Thực hiện theo khoản 1.c và 2 Điều 36 Bộ Luật lao động sữa đổi năm 2019). Số lượng tăng 

giảm cụ thể như sau: 

STT Xí nghiệp vận chuyển HK 

SL 

hiện 

nay 

Tăng/Giảm 

Số 

lượng 

(người) 

I Lao động gián tiếp 25 -16 8 

1 Ban Giám đốc ( Phó giám đốc ) 1  1 

4 Tổng đài  6 -4 2 

3 Tổ điều phối-thị trường 8 -6 2 

2 Tổ giám sát 4 -2 2 

6 Bảo dưỡng - Sữa chữa- Bảo hiểm, Xử lý tai nạn 3 -2 1 
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5 Kế toán - Thu ngân (Mua vật tư, thu ngân) 3 -2 1 

II Lái xe 158 -18 140 

III Tổng cộng 183 -34 148 

 

c. Theo dõi, đánh giá hiệu quả kinh doanh: 

c.1.Yêu cầu Doanh thu hòa vốn theo từng loại xe và cả XNVC 

▪ Đối với xe 5 chỗ ( 30 xe ) doanh thu hòa vốn là 746.000 đồng/ ngày/xe 

▪ Đối với xe 7 chỗ ( 38 xe ) doanh thu hòa vốn là 768.000 đồng/ ngày/xe 

( Có phụ lục tính kèm theo) 

c.2. Mục tiêu : không bị lỗ theo tổ chức và cơ cấu mới từng dòng xe phải đạt doanh 

thu tối thiểu như đã tính toán phần trên. 

1.1.2.Giai đoạn 2:  Từ tháng 1/2021-6/2021  

- Trên cơ sở đánh giá lại hoạt động kinh doanh taxi của Công ty trong giai đoạn 1, 3 

tháng đầu năm 2021 và tình hình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để có cơ sở xây dựng phương 

án phát triển kinh doanh taxi hoặc chuyển nhượng XN bổ sung kế hoạch kinh doanh trình Đại 

hội cổ đông để :  

Nếu lãi : Chuyển nhượng cho các đối tác khác (hình thức nhượng quyền kinh doanh, 

trước mắt định giá xe hiện tại, nhượng quyền cho các đối tác là lái xe cũ của Công ty, hiện nay 

các đơn vị nhượng quyền với mức phí 3.100.000đ/tháng hoặc 14%/ doanh thu, các khoản khác 

lái xe nhượng quyền chịu trách nhiệm).  

Nếu lỗ: Thực hiện phương án thanh lý toàn bộ xe taxi.  

Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông 

qua. 

1.2. Đối với loại hình Dạy nghề lái xe ô tô mô tô 

Theo thống kê, trên cả nước hiện nay có 340 cơ sở đào tạo lái xe, trong đó có 162 cơ sở 

đào tạo do các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân và cơ quan, tổ chức nhà nước quản lý; 178 cơ sở 

do các tổ chức, cá nhân khác quản lý. Các cơ sở đào tạo lái xe được cấp phép bảo đảm các 

điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ bản được xây dựng theo hình thức xã hội hóa (trên 

50% các cơ sở đào tạo do tư nhân đầu tư, xây dựng). Dự báo với chính sách, lộ trình giảm thuế 

cho ô tô ( EVFTA, AFTA…) và thu nhập người dân tăng, đồng thời với yêu cầu ngày càng 

khắc khe về điều kiện mở trường dạy lái xe, hạn chế về mặt bằng nên việc mở mới mới các 

trường lái xe tại Huế, Đà Nẵng sẽ bị hạn chế, , do vậy nhu cầu học lái xe sẽ tăng và khả năng 

cạnh tranh tương đối thấp. 

Trên cơ sở thực tế của Công ty, yêu cầu của các qui định nhà nước và nhu cầu của thị 

trường tại Đà Nẵng, Huế, các cơ sở đào tạo của Công ty định hướng như sau:   

1.2.1. Trung tâm Dạy nghề lái xe ô tô mô tô tại Đà Nẵng: 

Qua đánh giá tình hình thực trạng hoạt động dạy nghề của Trung tâm dạy nghề lái xe 

ô tô mô tô Đà Nẵng, có thể thấy Trung tâm hiện tại không đủ điều kiện để hoạt động dạy 

nghề. Công ty đã lập Phương án chuyển nhượng Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô mô tô Đà 

Nẵng nhằm thực hiện mục tiêu tái cơ cấu và nhu cầu tài chính trong giai đoạn 2021-2025. 

Tuy nhiên, trong thời kỳ covid-19 hiện tại, trong năm 2021 Trung tâm vẫn là một đơn vị 

đem lại lợi nhuận cho Công ty. Do vậy Công ty tiếp tục duy trì hoạt động KD trong giai đoạn 

2021-2025 và theo dõi tình hình hoạt động của Trung tâm để có các biện pháp điều chỉnh cho 

phù hợp với thực tế trong giai đoạn này. 
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1.2.2. Trung tâm Dạy nghề lái xe ô tô mô tô tại Huế: 

Nhu cầu thị trường ổn định, có sự hợp tác giữa các trường nên khả năng cạnh tranh thấp. 

đồng thời cơ sở vật chất của Trung tâm được đầu tư thích hợp ( sân bãi, phương tiện chuyển 

nhượng trong nội bộ..,) và đến nay đã hầu như hết khấu hao (sân bãi) nên có lợi thế chi phí 

thấp. Do vậy Trung tâm dạy nghề tại Huế hoạt động có hiệu quả cao và tính cạnh tranh thấp, 

định hướng trong thời gian đến cần tập trung quản lý chặt chẽ và đầu tư phù hợp để tăng trưởng 

thị phần và khả năng cạnh tranh, thu hút học viên, nâng cao hiệu quả. 

1.3. Đối với lĩnh vực Thương mại dịch vụ: 

- Giám sát, đánh giá lại hiệu quả kinh doanh của từng đơn vị, đặc biệt là tại chi nhánh 

Phú Bài về giá đầu vào và giá bán thông qua việc thực hiện chế độ báo cáo online hằng ngày 

trên hệ thống thông tin kế toán và bán hàng. Phân tích đánh giá hiệu quả và xây dựng phương 

án khoán (giao chỉ tiêu) không để lỗ ở mảng kinh doanh này.  

- Thời điểm triển khai 2/2021. 

2. Mở rộng thị trường cung ứng của lĩnh vực cung ứng suất ăn, tăng cường liên kết  

Theo dự báo tình hình ngành hàng không hồi phục là tương đối lâu, dự kiến đến cuối 

2021 hoặc giữa cuối năm năm 2022 nếu vắc xin có hiệu quả và miễn dịch cộng đồng được 

hình thành. Đồng thời với sự cạnh tranh khốc liệt của các đối thủ cạnh tranh và sự tiết giảm 

chi phí của các Hãng hàng không, hoạt động kinh doanh suất ăn trên tàu bay vẫn còn tiếp tục 

gặp khó khăn và hiệu quả thấp. Do vậy trong tương lai cần thực hiện một số giải pháp sau:   

2.1 Mở rộng thị trường dịch vụ phi hàng trong lĩnh vực cung ứng suất ăn hàng 

không, trên cơ sở tận dụng năng lực sản xuất dư thừa và tạo thêm nguồn thu: 

a. Cung cấp các sản phẩm suất ăn nhanh, các loại bánh đóng gói sẵn cho khách hàng thông 

qua các phương thức trực tiếp tại các kênh bán hàng của Công ty và các Công ty giao đồ ăn. 

b. Nghiên cứu mở bán tại các điểm có nhu cầu về suất ăn nhanh: các điểm du lịch, trường 

đại học …trên hình thức các xe bán hàng lưu động hiện đại và đảm bảo an toàn vệ sinh thực 

phẩm (các Catering lớn của thế giới đã triển khai thực hiện : Pháp, Brazil(1)…) 

2.2. Tăng cường liên kết trong nội bộ ngành: 

Ngoài những hậu quả và thách thức thực tiễn trong thời gian qua diễn ra tại sân bay 

Cam Ranh và Nội Bài, việc hợp tác liên kết giữa các Công ty thuộc khối VNA là hết sức 

bức bách và cần thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh. 

2.2.1.Lợi ích của hợp tác:   

Các lợi ích chính của hợp tác kinh doanh: 

• Tài chính: Khả năng tăng doanh thu ( gia tăng lượng khách hàng ) hoặc cắt giảm chi 

phí bằng việc chia sẻ tài nguyên ( thông tin khách hàng, chi phí marketing chung ...)  

• Nguồn nhân lực: Phát triển kỹ năng và khả năng của nhân viên, đảm bảo việc làm, 

tăng việc làm và khuyến khích động lực nhân viên… thông qua việc trao đổi, đào tạo 

tay nghề lẫn nhau giữa các đơn vị.  

•Vốn hữu hình (yếu tố đầu vào) : Khả năng chia sẻ các cơ sở, tài nguyên, thiết bị và 

nguyên liệu, giảm thời gian khai thác tìm kiếm nguyên liệu, giá cả và tồn kho hợp lý.  

•Vốn tri thức:  khả năng khai thác vào chuyên môn kết hợp kiến thức và khả năng của 

người lao động (như: học tập lẫn nhau về phương pháp đào tạo, phương pháp quản 

lý/ quy trình kiểm tra chất lượng, chăm sóc khách hàng…). 

 
(1 ): https://www.airlinetrends.com/category/inflight-catering/ 
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2.2.2.Tăng cường khả năng cạnh tranh: 

Thông qua hợp tác, các đơn vị trong khối VNA có thể bổ sung cho nhau và  kết hợp 

các nỗ lực và chuyên môn… có thể hỗ trợ, cải tiến và phát triển tốt hơn, và tăng khả năng 

cạnh tranh của nhau trên nhiều cấp độ trong thị trường suất ăn cạnh tranh như hiện nay. 

Trong lĩnh vực dịch vụ hàng không, việc thiết lập một hợp đồng dịch vụ cung ứng 

suất ăn là cả một quá trình tìm hiểu, đàm phán, đặt hàng, đánh giá… tốn kém thời gian của 

các Hãng bay.  Do vậy việc hợp tác giữa các công ty về các sáng kiến tiếp thị có thể mang 

lại lợi ích cực kỳ lớn cho các đơn vị trong khối VNA và các Hãng bay có nhu cầu cung 

ứng suất ăn tại Việt Nam (Việc đàm phán của khách hàng chỉ thông qua một đầu mối duy 

nhất của khối DN thuộc VNA).  

Việc tiếp xúc, tiếp thị khách hàng theo một đầu mối chung  có thể tăng mối quan hệ 

chung cho cả  khối DN thuộc VNA , dẫn đến nhiều khách hàng tiềm năng hơn và thành 

công tổng thể lớn hơn so với làm việc theo sáng kiến đó theo đơn lẻ từng Công ty. Qua đó 

tăng được khả năng cạnh tranh trong vấn đề chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng. 

2.2.3.Các phương án hợp tác, liên kết kinh doanh: 

Dựa trên mối quan hệ, ngành nghề kinh doanh và mức độ cạnh tranh trên thị trường 

suất ăn hiện nay của các đơn vị suất ăn thuộc VNA, phương án liên kết của khối là dựa trên 

hình thức liên kết kinh doanh theo ngành nghề:    

- Số lượng thành viên : NCS, MASCO và VACS ; 

- Phạm vi: các sân bay do các thành viên hiện tại và tương lai phục vụ;  

- Thỏa thuận hợp tác của các thành viên: 

• Bản chất, phạm vi và thời gian của việc liên kết kinh doanh; 

• Việc phân bổ trách nhiệm của các đơn vị trong nhóm; 

• Cơ chế ra quyết định liên quan trong quá trình hợp tác liên kết;  

• Các thủ tục, quá trình trách nhiệm của các thành viên;  

• Quyền sở hữu và kiểm soát các kết quả đầu ra; 

• Phân chia chi phí, doanh thu có nguồn gốc từ sự hợp tác, liên kết. 

2.2.4.Đề xuất lựa chọn một số giải pháp Marketing giai đoạn đầu liên kết: 

a. Tạo một địa chỉ website liên kết chung giữa các đơn vị để cùng quảng bá tiếp thị. 

b. Quảng cáo chéo: Có nhiều hình thức để các Doanh nghiệp trong khối VNA cộng tác 

với nhau để quảng bá chéo: Các đơn vị cùng đề cập đến nhau trên  truyền thông xã 

hội ( fanpages), tạo ra một quảng cáo chung cho một tờ báo, chia một gian hàng tại 

một show thương mại hoặc kết hợp các danh sách đăng ký email để gửi một thư quảng 

cáo chung… 

c. Chung nhóm bán, nhóm chiết khấu ( Discount Groups): Trong tình hình hiện nay, 

ngoài chất lượng dịch vụ, tất cả khách hàng đều mong muốn giá cả thấp nhất.  Do 

vậy, các DN trong khối VNA hợp tác với nhau để xây dựng một chính sách ưu đãi 

đặc biệt cho khách hàng:  Bao gồm giảm giá, chiết khấu theo sản lượng trên hóa đơn 

hoặc cung cấp miễn phí vận chuyển khi các Hãng bay đặt hàng từ cả các doanh nghiệp 

trong khối VNA. 

3. Tăng cường áp dụng Công nghệ thông tin trong công tác quản lý: 

3.1. Về công tác quản lý:  

- Triển khai áp dụng các chuyển đổi số hoàn toàn hoạt động quản trị của Công ty  từ nhân 

sự, khách hàng, công việc, kinh doanh, truyền thông thành một khối thống nhất, trên một nền 
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tảng duy nhất, tạo lập một môi trường làm việc trực tuyến, giám sát kịp thời, mang đến hiệu 

quả làm việc cao cho toàn Công ty, tiết kiệm thời gian cho lãnh đạo trong việc điều hành công 

việc, ứng phó kịp thời điều kiện mới khi xảy ra dịch bệnh (làm việc từ xa). 

- Hiện nay, một số giải pháp đưa đến cho người dùng trải nghiệm tốt ưu nhất, dựa trên 

công nghệ, đảm bảo tính thống nhất và được cung cấp theo thuê bao trên nền tảng đám mây 

nên giá thành giảm (Office, Base, Fastwork…): từ 20.000đ/người/tháng. 

- Khi áp dụng hệ thống trên, việc phân công bố trí lao động làm việc bán thời gian từ xa 

(online) để giảm diện diện tích thuê văn phòng tại Tòa nhà trực thăng. Từ thời điểm đầu năm 

2021 đến 2022, bố trí luân phiên 50 % lao động tại khối Văn phòng làm việc từ xa.   

3.2. Các ứng dụng trong lĩnh vực bán hàng ăn uống, suất ăn. 

Trong khi một số hãng hàng không đã ngừng dịch vụ đồ ăn và thức uống trên máy bay, 

những hãng hàng không khác đã chuyển sang quan hệ đối tác độc đáo với các công ty dịch vụ 

giao và đặt đồ ăn trực tuyến để cho phép hành khách thưởng thức bữa ăn trên máy bay.  Hành 

khách có thể đặt một bữa ăn thông qua nền tảng ứng dụng số, tối đa một giờ trước chuyến bay 

của họ. Bữa ăn được chuẩn bị bởi công ty cung cấp thực phẩm và Các bữa ăn được Công ty 

suất ăn chuyển trực tiếp lên máy bay, sau đó tiếp viên phục vụ bữa ăn cho hành khách. Với 

việc giao hàng trên máy bay, việc thanh toán được thực hiện trước và các Hãng sẽ biết hành 

khách nào đã đặt trước bữa ăn. Điều này cũng làm giảm thời gian giao tiếp, phục vụ giữa hành 

khách và phi hành đoàn. 

Dịch vụ sáng tạo cũng được kỳ vọng sẽ giảm thiểu lãng phí thực phẩm bằng cách giảm 

số lượng bữa ăn được chuẩn bị và mang lên máy bay nhưng không được tiêu thụ. Đây là xu 

hướng tương lai của các hãng Hàng không nhằm tiết giảm chi phí và ảnh hưởng lớn đến các 

Công ty cung cấp suất ăn. 

Do vậy trong giai đoạn đến, Công ty cần chuẩn bị các nguồn lực thích ứng để mở rộng, 

đăng ký các kênh bán hàng, giao hàng thông qua các ứng dụng số (App, Chatbot, website…).  

4. Phương án và giải pháp về nhân lực: 

4.1. Sắp xếp lại lao động phù hợp theo tình hình mới. 

Trên cơ sở tái cấu trúc lại Công ty theo từng thời điểm và thực trạng lao động của Công 

ty trong thời điểm hiện nay. Phương án lao động cần đánh giá nhu cầu sử dụng, chất lượng lao 

động trong tương lai theo kết quả đánh giá, đối soát với nhu cầu thực tế tại các đơn vị cập nhật 

đến tháng 12/2020: 

 

Stt Đơn vị 

LĐ 

chưa 

định 

biên 

Đơn 

vị 

đánh 

giá, 

định 

biên 

lao 

động 

Tổ 

đánh 

giá, 

định 

biên 

lao 

động 

Lao động đề nghị sắp 

xếp lại 

Tỷ lệ 

giảm 

(%) 

Tạm 

hoãn 

HĐLĐ 

Chấm 

dứt 

HĐLĐ 

Tổng 

                  

A Ban Tổng Giám đốc 4 4 4       0% 

B 
Phòng Tổ Chức Hành 

Chính 
 13  10  10  2  1  3 -23% 

a Bộ phận TC-LĐ-TL  6  4  4  2    2 -33% 

b Bộ phận Bảo vệ - Vệ sinh  4  3  3    1  1 -25% 
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c 
Tổ kỹ thuật (điện nước, 

điện lạnh) 
 3  3  3       0% 

C Phòng Tài chính Kế toán  9  5  5  3  1  4 -44% 

D 
Phòng Kế hoạch - Kinh 

doanh 
 6  3  3  1  2  3 -50% 

E 
Phòng Marketing và 

QLCL 
 4  3  3  1    1 -25% 

F 
Xí nghiệp SX và Cung 

ứng Suất ăn 
 91  91  91       0% 

G Chi nhánh Phú Bài  22  21  21    1  1 -5% 

a 
Bộ phận Quản lý và Suất 

ăn tàu bay 
 16 16 16 0 0   0% 

b Bộ phận Thương mại  6  5  5    1  1 -17% 

H Chi nhánh Nha Trang  98  98  98       0% 

I 
Xí nghiệp Thương mại và 

Dịch vụ 
 26  17  17  5  1  6 -26% 

K 
Xí nghiệp Vận chuyển 

Hành khách 
 11  10  10    1  1 -9% 

L 
Trung tâm DN Lái Xe Đà 

Nẵng 
 57  57  57       0% 

M 
Trung tâm DN Lái Xe 

Huế 
 47  47  47       0% 

  TỔNG CỘNG  388  366  366  12  7  19 -7% 

Trong đó:  

Lao động thuộc dịch vụ Hàng không   : 230 người 

Lao động thuộc dịch vụ phi Hàng không  :  35 người 

Lao động thuộc dịch vụ đào tạo                 : 104 người 

(Kèm theo Phương án chi tiết về sắp xếp lao động của Công ty đến 31/12/2020) 

4.2. Công tác tuyển dụng và đào tạo. 

4.2.1.Về tuyển dụng lao động:  

- Chú trọng công tác tuyển dụng lao động có tay nghề và trình độ phù hợp đáp ứng 

được yêu cầu công việc. Tăng cường sử dụng dụng lao động, nguồn lực thuê ngoài 

(outsource) trong các khâu sản xuất không quan trọng để nâng cao hiệu quả SXKD. 

4.2.2. Về công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng:  

- Với điều kiện hạn hẹp về ngân sách, điều kiện địa lý phân tán của các đơn vị trong 

Công ty, việc tổ chức các lớp học tập trung rất tốn kém và không hiệu quả. Do vậy trong 

thời gian đến, Công ty tập trung ứng dụng công nghệ và các mô hình đào tạo đang được 

áp dụng phổ biến và hiệu quả hiện nay: 

   + Tăng cường áp dụng công nghệ trong đào tạo thông qua các nền tảng kỹ thuật số 

như: Zoom, Microsoft teams, Google meet …. 

 + Trên cơ sở lực lượng lao động của Công ty đa phần là lao động trực tiếp, do vậy  

áp dụng mô hình đào tạo 70 - 20 – 10 mà các doanh nghiệp đang áp dụng:   

• 70% hiệu quả đào tạo thông qua lãnh đạo đào tạo cán bộ qua giao việc, luân 

chuyển và giải quyết tình huống trong hoạt động SXKD. 
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• 20% hiệu quả đào tạo thông qua lãnh đạo huấn luyện, cố vấn cho các nhân 

viên chủ chốt cấp phòng, tổ…  trong quá trình làm việc.   

• 10% hiệu quả đào tạo thông qua học các lớp học tập trung truyền thống: thuê 

ngoài, tự đào tạo huấn luyện nội bộ. 

+ Phương pháp đào tạo: Áp dụng triển khai những khóa học nhỏ (micro) được cung 

cấp cùng với các khóa học mang tính toàn diện và lâu dài (macro) như: các bài học điển 

hình (case study), các bài thuyết trình chuyên đề ngắn, các bảng câu hỏi, minh họa…và 

các khâu nhỏ trong các dự án.   

5. Các chính sách và  giải pháp khác: 

- Tiếp tục rà soát kiểm tra đánh giá và triển khai áp dụng chiến lược cạnh tranh về dịch 

vụ cung ứng suất ăn theo các tiêu chuẩn yêu cầu của các hãng hàng không. Tập trung xây dựng 

các thực đơn mới và đẩy mạnh công tác Marketing: chủ động chào hàng cho các hãng là đối 

tác của Công ty và các hãng hàng không mới và đặc biệt quan tâm tới chính sách hậu mãi sau 

bán hàng đối với khách hàng nhằm giữ vững ổn định các loại hình kinh doanh Dịch vụ cung 

ứng suất ăn hàng không đã xác định là chiến lược của Công ty  

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá việc duy trì, thực hiện nghiêm  và 

không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 và HTQL ATTP 

ISO 22000 để nâng cao chất lượng dịch vụ và yêu cầu của các Hãng hàng không và hiệu quả 

trong quản lý. 

- Tiếp tục rà soát sắp xếp lại lao động hiện có, cơ cấu tổ chức, cải cách chế độ tiền lương 

dựa trên kết quả kinh doanh của từng bộ phận đơn vị, năng lực cá nhân hoàn thành nhiệm cụ 

để thực hiện chi trả tiền lương phù hợp trong giai đoạn khó khăn hiện nay.  

X/ KIẾN NGHỊ: 

Trên đây là các nội dung báo cáo tình hình thực hiện KH 2016-2020 và chiến lược giai 

đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035 của MASCO, kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét và phê 

duyệt để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua. 

 
 

Nơi gửi :                               
    - Như trên                                            
   -  Lưu  

TỔNG GIÁM ĐỐC 
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Phụ lục 1 : Dự báo Ngành công nghiệp hàng không trên toàn thế giới theo vùng lãnh thổ 

Ngành công nghiệp hàng không trên toàn thế 
giới 2019 (2020F) (2021F) 

Châu Phi  

Lợi nhuận sau thuế ròng, tỷ $ -0.3 -2.0 -1.7 
Mỗi hành khách, $ -2.67 -41.63 -28.07 

% doanh thu -1.8% -39.1% -27.6% 

Tăng trưởng RPK, % 4.7% -72.0% 35.0% 

ASK tăng trưởng, % 4.5% -62.8% 21.5% 

Hệ số tải, % ATK 55.4% 48.8% 49.0% 
Hệ số tải hòa vốn, % ATK 54.9% 66.9% 58.5% 

Châu Á - Thái Bình Dương  

Lợi nhuận sau thuế ròng, tỷ $ 4.9 -31.7 -7.5 
Mỗi hành khách, $ 2.90 -36.40 -6.30 

% doanh thu 1.9% -30.2% -5.3% 

Tăng trưởng RPK, % 4.7% -62.0% 50.0% 

ASK tăng trưởng, % 4.4% -55.1% 38.4% 

Hệ số tải, % ATK 72.5% 65.8% 67.5% 
Hệ số tải hòa vốn, % ATK 69.1% 77.6% 69.9% 

Trung Đông  

Lợi nhuận sau thuế ròng, tỷ $ -1.5 -7.1 -3.3 
Mỗi hành khách, $ -6.75 -68.47 -25.56 

% doanh thu -2.7% -30.0% -10.8% 

Tăng trưởng RPK, % 2.3% -73.0% 43.0% 

ASK tăng trưởng, % 0.1% -64.5% 23.6% 

Hệ số tải, % ATK 65.0% 54.4% 56.4% 
Hệ số tải hòa vốn, % ATK 68.4% 73.0% 64.2% 

Latinh  

Lợi nhuận sau thuế ròng, tỷ $ -0.7 -5.0 -3.3 

Mỗi hành khách, $ -2.23 -39.38 -20.11 

% doanh thu -1.8% -37.1% -18.4% 

Tăng trưởng RPK, % 4.2% -64.0% 39.0% 

ASK tăng trưởng, % 3.0% -60.0% 34.3% 

Hệ số tải, % ATK 67.9% 62.1% 62.5% 

Hệ số tải hòa vốn, % ATK 65.9% 78.2% 70.5% 

Bắc Mỹ  

Lợi nhuận sau thuế ròng, tỷ $ 17.4 -45.8 -11.0 
Mỗi hành khách, $ 16.95 -86.37 -14.99 

% doanh thu 6.6% -41.4% -6.8% 

Tăng trưởng RPK, % 4.0% -66.0% 60.5% 

ASK tăng trưởng, % 2.9% -51.6% 36.4% 

Hệ số tải, % ATK 65.6% 52.8% 55.0% 
Hệ số tải hòa vốn, % ATK 59.3% 73.6% 58.1% 

Châu âu  

Lợi nhuận sau thuế ròng, tỷ $ 6.5 -26.9 -11.9 

Mỗi hành khách, $ 5.42 -51.25 -16.66 

% doanh thu 3.1% -38.6% -12.0% 

Tăng trưởng RPK, % 4.2% -70.0% 47.5% 

ASK tăng trưởng, % 3.5% -62.4% 35.5% 

Hệ số tải, % ATK 73.0% 63.8% 65.6% 

Hệ số tải hòa vốn, % ATK 69.5% 88.0% 71.9% 

Lưu ý: RPK = Hành khách. Kilomet doanh thu,  

           ASK = Kilomét chỗ ngồi có sẵn,  

           ATK = Tấn.Kilomét khả dụng.  

Các đánh giá tài chính ngành trong năm hiện tại hoặc trong tương lai không nên được coi là  phản 

ánh hoạt động của các hãng hàng không riêng lẻ, có thể khác biệt đáng kể.  

(Nguồn: ICAO, IATA.) 


