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THÔNG ĐIỆP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi Quý cổ đông, Quý khách hàng và các đơn vị đối tác
Lời đầu tiên, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng không sân Đà Nẵng (MASCO), tôi xin gửi lời 
cảm ơn chân thành đến quý cổ đông cùng các đối tác đã tin tưởng vào đội ngũ lãnh đạo, nhân viên trong Công ty trong 
những năm qua.
Khi đại dịch Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát, các chỉ tiêu về du lịch, dịch vụ của ngành du lịch Việt Nam nói chung 
và của Đà Nẵng nói riêng đã tăng trưởng trở lại, kéo theo đó là sự tăng trưởng của ngành Hàng không, thương mại, 
giao thông, dịch vụ… mang lại nhiều lợi ích cho các Doanh nghiệp hoạt động trong ngành kinh doanh dịch vụ, du lịch.
Hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ Hàng không, MASCO được hưởng lợi từ việc tăng trưởng chung của ngành Hàng 
không, đặc biệt trong năm 2022 khi nhu cầu đi lại, du lịch của người dân không chỉ trong và ngoài nước tăng cao, các 
chuyên bay hoạt động nhiều hơn, mở cửa giao thương quốc tế, một số hãng Hàng không nước ngoài đã mở lại đường 
bay thương mại đến các sân bay mà MASCO có cơ sở cung ứng dịch vụ và làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong 
năm 2022 gặp nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn không thiếu những khó khăn khi chi phí nguyên, nhiên vật 
liệu tăng cao, các chính sách quản lý mới của Nhà nước trong hoạt động đào tạo, dạy nghề...
Đối mặt với những thuận lợi và khó khăn trong năm 2022, được sự chỉ đạo của HĐQT Công ty, cùng với sự nổ lực của 
Ban điều hành và tập thể cán bộ quản lý và người lao động toàn Công ty. MASCO đã tập trung đẩy mạnh và nâng cao 
chất lượng dịch vụ của các lĩnh vực hoạt động có hiệu quả, nâng cao doanh thu, quản lý tốt chi phí hoạt động sản xuất 
kinh doanh, đã đưa Công ty thoát khỏi thua lỗ và có lợi nhuận, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng 
cổ đông thông qua.
Chúng tôi tin rằng, với sự lãnh đạo sáng suốt của Ban điều hành và sự chỉ đạo sát sao, dẫn dắt của HĐQT cùng với những 
nổ lực, những chiến lược kinh doanh của CBCNV giàu kinh nghiệm, tâm huyết với Công ty sẽ giúp MASCO tận dụng 
tốt những thuận lợi hiện tại và giúp Công ty vượt qua những khó khăn còn tồn đọng của dịch bệnh Covid và từng bước 
vực dậy Công ty, tiếp tục phát triển và tạo ra những giá trị cho Quý Cổ đông, Quý đối tác và khách hàng của Công ty.
Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của Quý Cổ đông, Quý khách hàng, sự đồng thuận 
của các thành viên Hội đồng quản trị, sự tận tâm của Ban điều hành và đặc biệt gửi lời tri ân đến những CB-CNV đã 
không ngừng cống hiến, nhiệt huyết và tận tâm vì sự tồn tại và phát triển của MASCO.
Trân trọng !

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

       
 ĐÀO MẠNH KIÊN



THÔNG TIN 
CHUNG

• Thông tin khái quát

• Quá trình hình thành và phát triển

• Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

• Thông tin về mô hình quản trị, tổ 

chức kinh doanh và bộ máy quản lý

• Định hướng phát triển

• Các yếu tố rủi ro
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Tên Công ty

Tên tiếng anh

Giấy CNĐKDN số

Vốn điều lệ

Vốn chủ sở hữu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG

DANANG AIRPORT SERVICES JOINT STOCK COMPANY

0400102045 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 
05/04/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 20/04/2017.

42.676.830.000 đồng (Tại ngày 31/12/2022)

42.676.830.000 đồng (Tại ngày 31/12/2022)

Địa chỉ

Số điện thoại

Số Fax

Website

Email masco@masco.com.vn

Mã cổ phiếu MAS

HNXSàn giao dịch

Sân bay quốc tế Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

0236.3826133

0236.3830340

 www.masco.com.vn

THÔNG TIN KHÁI QUÁT
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Công ty Dịch vụ cụm cảng hàng không sân bay miền Trung (Mid-

dle Airports Services Company – MASCO) trực thuộc Cục Hàng 

không dân dụng Việt Nam, được thành lập theo quyết định số 

1808/QĐ-TCCBLĐ của Bộ Giao thông vận tải ngày 11/10/1991 

trên cơ sở các bộ phận dịch vụ, xây dựng công trình hàng không tại 

các sân bay thuộc Cụm cảng Hàng không miền Trung (sân bay Đà 

Nẵng, Phú Bài, Nha Trang..), thực hiện các dịch vụ cung ứng suất 

ăn, bán hàng bách hóa, dịch vụ ăn uống, kinh doanh ta-xi, xây dựng 

và sửa chữa các công trình hàng không

19911995

Đổi tên thành Công ty Cung ứng dịch vụ 

Hàng không sân bay Đà Nẵng trực thuộc 

Cục Hàng không dân dụng Việt Nam, được 

thành lập theo quyết định số 1808/QĐ-TC-

CBLĐ của Bộ Giao thông vận tải ngày 

11/10/1991

1996

Công ty tiếp tục đổi tên thành Công ty Dịch 
vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng và chuyển 
đổi cấp quản lý từ Cục Hàng không dân 
dụng Việt Nam sang cấp quản lý là Tổng 
Công ty Hàng không Việt Nam theo quyết 
định số 328/CP ngày 27/5/1995 của Thủ 
tướng Chính Phủ.

2006

Thực hiện chủ trương cổ phần hóa của Chính phủ, theo quyết định số 372TTg 

ngày 04/04/2003, ngày 23/9/2005 Bộ Trưởng Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt 

phương án và chuyển đổi Công ty Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng (MAS-

CO) thành Công ty cổ phần . Ngày 03/03/2006 Công ty tiến hành Đại hội đồng 

cổ đông thành lập ngày 03/03/2006 và thông qua điều lệ hoạt động. Vốn điều lệ 

của Công ty 15.000.000.000 đồng. 

Ngày 05/04/2006, Công ty Cổ phần chính thức đi vào hoạt động theo giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh số 3203000950 (Nay đổi thành số 0400102045) do Sở 

Kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp

2007

Ngày 12/6/2007, Công ty hoàn thành thủ tục đăng ký và trở thành 
công ty đại chúng theo pháp luật. 
Công ty đã được trao tặng bằng khen huân chương lao động hạng 
Ba do Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao 
tặng.

2009

Công ty đã đăng ký giao dịch 
trên sàn UpCOM và được Sở 
Giao dịch chứng khoán Hà Nội 
chấp thuận. Giao dịch chính 
thức được thực hiện từ ngày 
09/09/2009.

2014

Công ty đã đăng ký giao dịch cổ phiếu 
phổ thông tại Sở Giao dịch chứng 
khoán Hà Nội theo quyết định số 350/
QĐ-SGDHN của Sở Giao dịch chứng 
khoán Hà Nội ngày 30/06/2014 với 
mã chứng khoán MAS.

2022

Đến nay, trải qua hơn 30 năm (1991-2022) 
kể từ khi thành lập, cùng với sự phát triển 
chung của nền kinh tế nói chung và ngành 
Hàng không nói riêng, MASCO ngày càng 
lớn mạnh và đóng vai trò quan trọng trong 
kinh doanh dịch vụ tại các cảng Hàng 
không sân bay miền Trung với các đơn vị 
trực thuộc.
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

• Cung cấp suất ăn, vật dụng và dụng cụ trên tàu bay; vận chuyển hành khách, tổ lái, tiếp viên tại các sân bay; 
• Kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa bằng ôtô, Taxi nội tỉnh và liên tỉnh; 
• Kinh doanh hàng miễn thuế, hàng mỹ nghệ, lưu niệm; 
• Kinh doanh gia công may mặc; 
• Kinh doanh khách sạn, du lịch; Hướng dẫn và đưa đón khách du lịch; 
• Kinh doanh dịch vụ quảng cáo; 
• Khai thác kỹ thuật thương mại hàng không; 
• Đại lý vé máy bay; 
• Đại lý vận tải hàng hóa bằng đường hàng không, đường sắt; 
• Kinh doanh nhà hàng ăn uống giải khát, rượu bia, thuốc lá điếu sản xuất trong nước; 
• Đào tạo dạy nghề lái xe ô tô, mô tô các hạng

ĐỊA BÀN KINH DOANH

Hiện tại Công ty hoạt động kinh doanh trên ba sân bay lớn tại miền Trung: Đà Nẵng, Phú Bài, Cam Ranh và được phân thành hai 
nhóm thị trường dựa vào tần suất bay và lưu lượng hành khách. 
• Nhóm 1: là nhóm có sân bay có tần suất bay, dung lượng thị trường cao nhất. Nhóm này có 2 sân bay là sân bay Đà Nẵng và Cam 
Ranh.
• Nhóm 2: là nhóm có sân bay có tần suất bay, dung lượng thị trường trung bình. Nhóm này chỉ có 1 sân bay là sân bay Phú Bài.

Phú Bài

Đà Nẵng

Cam Ranh
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH 
VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

CHI NHÁNH ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

Phạm vi hoạt động của công ty là cả khu vực miền Trung, hiện nay Công ty có các đơn vị trực thuộc sau:

STT Tên đơn vị Địa chỉ

1 Xí nghiệp sản xuất và cung ứng suất ăn máy bay
Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải 
Châu, TP Đà Nẵng

2 Xí nghiệp thương mại và Dịch vụ
Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải 
Châu, TP Đà Nẵng

3 Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô, mô tô Đà Nẵng 113 Núi Thành, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

4
Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô, mô tô Thừa Thiên 
Huế

73 Phan Đình Phùng. Phường Vinh Ninh, thành phố Huế

5
Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà 
Nẵng-Chi nhánh Phú Bài

Tổ 18, phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

6
Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà 
Nẵng-Chi nhánh Nha Trang

Sân bay Quốc tế Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, 
tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

• Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các qui định pháp luật liên quan.
• Đại hội đồng cổ đông: Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty.
• Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục 
đích, quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
• Ban Tổng giám đốc: Là cơ quan điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc 
thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.
• Ban kiểm soát: Thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị và điều hành 
của công ty.
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ DÔNG

BAN KIỂM SOÁTHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phòng
TC - HC

PHÓ TỔNG 
GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG 
GIÁM ĐỐC

Xí nghiệp sản 
xuất và cung 
ứng suất ăn 

máy bay

Xí nghiệp 
thương 
mại và 
dịch vụ

Trung tâm 
Dạy nghề lái 

xe Oto – Moto 
MASCO Đà 

Nẵng

Chi nhánh 
công ty tại 

Nha Trang – 
Khánh Hòa

Chi nhánh 
công ty tại 
Phú Bài – 

Thừa Thiên 
Huế

Trung tâm 
Dạy nghề lái 

xe Oto – Moto 
MASCO Thừa 

Thiên Huế

Phòng MARKETING
QL - CL

Phòng
KH - KD

Phòng
TC - KT

THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY 
QUẢN LÝ

CƠ CẤU TỔ CHỨC Ghi chú: Cơ cấu tổ chức của Công ty trong Báo cáo này không trình bày: XN vận chuyển hành khách, Xí nghiệp dịch vụ do 2 đơn vị 
này hiện đang tạm ngưng hoạt động.
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Luôn phát triển và cung cấp các dịch vụ theo những yêu cầu cao nhất của khách hàng, dựa trên các 
giá trị cốt lõi của Công ty, chúng tôi cam kết về chất lượng hàng hóa dịch vụ, tính hiệu quả của chi phí 
hoạt động sản xuất kinh doanh, tinh thần đoàn kết của cán bộ công nhân viên trong mọi hoàn cảnh 
và sự cống hiến cho khách hàng. 
Trong khi duy trì vị trí chủ chốt trong lĩnh vực cung cấp suất ăn hàng không cho các hãng hàng không 
trong nước và nước ngoài tại khu vực miền Trung, chúng tôi cũng cam kết một chiến lược đa dạng hóa 
ngành nghề để nắm bắt cơ hội phát triển mới, giảm sự phụ thuộc vào một nguồn thu nhập duy nhất 
và tạo thêm giá trị cho các cổ đông và người lao động.

Để luôn trở thành một đơn vị cung ứng suất ăn trên tàu bay chủ đạo tại các sân bay tại khu vực miền 
Trung, chúng tôi không ngừng thực hiện quá trình cải tiến liên tục, đổi mới, và đáp ứng kịp thời các yêu 
cầu của khách hàng với những lợi ích tốt nhất của Công ty. 
Theo đó Công ty cần duy trì và cam kết: cung cấp cho khách hàng những hàng hóa dịch vụ phù hợp với 
sự mong đợi của khách hàng và phù hợp với năng lực, giá trị cốt lõi của Công ty.
Tăng cường tính minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quan hệ khách hàng, cổ đông.
Phát triển bền vững dựa trên những năng lực, giá trị cốt lõi của Công ty.
Luôn cải tiến liên tục, đổi mới và Cam kết về chất lượng đối với các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ Công 
ty cung cấp.

Công ty cam kết thực hiện và đáp các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận và các quy định yêu cầu 
của địa phương đối với lĩnh vực, sản phẩm của Công ty cung cấp.
Công ty đảm bảo văn hóa an toàn tích hợp trong tổ chức của Công ty.
Công ty cam kết đảm bảo lợi ích hải hòa của các bên liên quan: người lao động, khách hàng, nhà nước và 
cổ đông.
Công ty cam kết cung cấp những hàng hóa, dịch vụ tốt nhất, giá tốt nhất vượt qua mong đợi của khách 
hàng.
Công ty luôn tăng cường và duy trì khả năng cạnh tranh trong mọi hoàn cảnh, thời điểm.
Công ty hỗ trợ và phát triển nguồn nhân lực của Công ty đáp ứng yêu cầu của sản xuất và quy định của 
Pháp luật.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

SỨ MỆNH

TẦM NHÌN 

CHIẾN 
LƯỢC
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN

CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Phát triển vững mạnh và hài hòa theo định hướng đến năm 2025 trở thành Công ty đủ lớn và thật sự mạnh trong ngành kinh doanh 
dịch vụ hàng không, từng bước mở rộng đến các ngành nghề kinh doanh mới: kinh doanh các dịch vụ tiện ích tại các sân bay khu 
vực miền Trung (ngân hàng, đại lý du lịch, thuê xe, khách sạn, dịch vụ chiếu phim, sức khỏe, giải trí khác..); Đầu tư mới cơ sở hạ 
tầng tại Đà Nẵng, nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ và công suất sản xuất suất ăn máy bay để đáp ứng cho tất cả các Hãng hàng 
không quốc tế đi và đến tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng. 
Dự kiến quy mô của MASCO có từ 01 đến 03 Công ty thành viên, với cơ cấu vốn góp chủ yếu là những nhà đầu tư chiến lược có mối 
quan hệ mật thiết, quy mô nhân lực từ 700 đến 1.000 người, diện tích kinh doanh 20.000m2. 
• Về thị phần: dự kiến Công ty sẽ mở rộng các thị trường hiện có tại Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế. Về Sân bay Đà Nẵng, MASCO 
sẽ có thị phần ổn định từ 40 – 50% dung lượng thị trường kinh doanh dịch vụ hàng không. 
• Về chức năng hoạt động: MASCO sẽ tham gia đầy đủ các chức năng thương mại dịch vụ hàng không, với tiêu chuẩn hiện đại, 
tại các sân bay khu vực miền Trung. 
• Về chính sách chất lượng: 

 + Thực hiện, duy trì và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018, HACCP, suất ăn đạo Hồi (Halal). 
 + Luôn hướng mọi nguồn lực tập trung cho việc thỏa mãn các yêu cầu hợp lý của khách hàng, của xã hội cho hiện tại và tương lai. 
 + Thường xuyên hoàn thiện và đổi mới để không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ. 
 + Sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp gắn liền với sự duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, vì mục đích cuối cùng là 

phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn. 
• Về tài chính: 

 + Duy trì tình hình tài chính lành mạnh và ổn định trong xu thế vận động và phát triển. 
 + Tăng cường vốn cho đầu tư, đảm bảo an toàn và hoạt động hiệu quả. 

• Về nhân lực: 
 + Hơn 30 năm phát triển và trưởng thành, MASCO tự hào đã xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, kết hợp hài hòa giữa 

truyền thống tốt đẹp của doanh nghiệp đã được xây dựng và vun đắp qua các thời kỳ và quy trình quản lý khoa học theo tiêu chuẩn 
ISO 22000: 2018. 

 + Luôn xem nhân lực là tài sản vô giá, là yếu tố then chốt đã mang lại thành công vượt bậc cho Công ty trong những năm gần đây. 
 + MASCO luôn cam kết và đảm bảo cung cấp các điều kiện cần thiết, tưởng thưởng xứng đáng để nhân viên phát huy tối đa năng 

lực của mình.

• Kiên trì với năng lực cốt lõi trong kinh doanh dịch vụ thương mại hàng không, cung ứng suất ăn trên tàu bay, đào tạo lái xe ô tô, 
mô tô ... 
• Tăng cường đầu tư và mở rộng ngành nghề kinh doanh tại Chi nhánh Cam Ranh và Chi nhánh Phú Bài nhằm tương xứng với 
sự phát triển tại địa phương và nhu cầu của khách hàng. 
• Tích cực chuẩn bị và phát triển dự án mới, mở rộng liên doanh, liên kết, tạo điều kiện phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, ưu 
tiên trong ngành và các ngành nghề tận dụng được năng lực cốt lõi của Công ty: Dịch vụ cung ứng suất ăn trên tàu bay, dịch vụ 
thương mại, đào tạo lái xe tại các địa phương khác thuộc khu vực miền Trung.  
• Cũng cố, tăng cường chất lượng bộ máy nhân sự, nâng cao tính chuyên nghiệp kết hợp với việc phát triển văn hóa Doanh nghiệp.

Với mục tiêu hướng tới phát triển bền vững, Công ty đã kết hợp hài hòa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế với thực hiện trách nhiệm 
xã hội, bảo vệ môi trường nhằm bảo đảm, gia tăng và cân bằng lợi ích cho các bên liên quan: cổ đông và nhà đầu tư, khách hàng, đối 
tác kinh doanh, cơ quan quản lý Nhà nước, nhân viên và cộng đồng xã hội. Với tầm nhìn dài hạn, MASCO xác định các lĩnh vực kinh 
doanh cốt lõi là lĩnh vực kinh doanh dịch vụ hàng không. Phương châm của chúng tôi là sự phát triển bền vững của Công ty được 
xây dựng trên cơ sở tăng trưởng hiệu quả thông qua việc sử dụng nguồn lực một cách hợp lý kết hợp với việc giảm thiểu ô nhiễm 
và tác động môi trường, đem lại các lợi ích cho khách hàng, cổ đông và không ngừng nâng cao lợi ích của cán bộ công nhân viên và 
trách nhiệm doanh nghiệp đối với xã hội.

CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY
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CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

RỦI RO KINH TẾ

RỦI RO QUẢN TRỊ CÔNG TY

Tăng trưởng kinh tế Tỷ giá

Lãi suất

Kinh tế - tài chính thế giới trong năm 2022 sau khi dịch Covid-19 
đã được kiểm soát ổn định, các quốc gia trên thế giới với nhu 
cầu phục hồi sau đại dịch đã góp phát làm cho lạm phát gia tăng; 
tác động của cuộc chiến tranh quân sự Nga và Ukraine cùng với 
chính sách Zero Covid của Trung Quốc đã ảnh hưởng rất lớn 
đến nguồn cung nguyên vật liệu, làm đứt gãy chuỗi cung ứng. 
Và hệ quả của điều này là giá cước vận tải tăng, kéo theo giá cả 
hàng hóa tăng, giá cả lương thực - thực phẩm và nhiên liệu tăng 
chóng mặt. Việc Chính phủ Trung Quốc theo đuổi chính sách 
Zero Covid nên ngành du lịch Việt Nam, đặc biệt khách nước 
ngoài sụt giảm nghiêm trọng. Và từ đó kéo theo sự ảnh hưởng 
tiêu cực đến ngành Hàng không Việt Nam trong năm 2022. 
Kinh tế Việt Nam năm 2022 với những nỗ lực của Chính phủ 
Việt Nam trong việc điều hành chính sách tiền tệ, ngoại khóa, 
điều hành vĩ mô, ổn định lạm phát,… đã đạt được một số kết 
quả nhất định. Theo số liệu của Tổng cục thống kê Việt Nam, 
tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2022 tăng 8,02% so với 
năm trước, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong mười năm 
qua.  
Để phòng tránh những rủi ro về kinh tế, Công ty luôn phải 
chủ động cập nhật những thay đổi trên thế giới cũng như trong 
nước để có những phương án dự phòng và chủ động trong việc 
duy trì và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), sẵn 
sàng chuẩn bị các nguồn lực để có thể đáp ứng ngay với tình 
hình mới, đồng thời nắm bắt các cơ hội để có thể đạt được các 
mục tiêu đề ra.

Trong năm 2022, thị trường trong nước xuất hiện biến động tỷ 
giá lớn. Tỷ giá USD/VNĐ đạt đỉnh cao nhất vào tháng 10/2022 
gần chạm mức 25.000 đồng/USD. Trong bối cảnh thị trường 
quốc tế diễn biến phức tạp với nhiều biến động khó lường, 
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã nỗ lực trong việc ổn định 
tỷ giá dù thị trường quốc tế biến động mạnh,  góp phần bình 
ổn thị trường ngoại tệ, ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm 
phát. Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng 
hoạt động kinh doanh chủ yếu các lĩnh vực như: cung ứng suất 
ăn máy bay cho các hãng hàng không, bán hàng thương mại 
tại các sân bay miền Trung, đào tạo lái xe,… Đa phần các hoạt 
động của Công ty đều thanh toán bằng đồng Việt Nam nên rủi 
ro tỷ giá ảnh hưởng không đáng kể đến kết quả hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022

Rủi ro lãi suất của Công ty phát sinh chủ yếu từ các khoản vay 
đã ký kết. Trong năm 2022, nhằm ngăn chặn sức ép từ lạm phát, 
Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã tăng lãi suất cơ bản đồng 
USD với biên độ 4,25-4,5%. Trước tình trạng tăng lãi suất của 
FED, NHNN đã có những chính sách tiền tệ phù hợp nhằm ổn 
định kinh tế vĩ mô. 
Để giảm thiểu rủi ro này, Công ty đã ước tính ảnh hưởng của 
chi phí lãi vay đến kết quả kinh doanh từng thời kỳ cũng như 
phân tích, dự báo để lựa chọn các thời điểm trả nợ thích hợp. 
Ban Tổng Giám đốc cho rằng rủi ro về biến động lãi suất ngoài 
dự tính của Công ty ở mức thấp.

Rủi ro xuất phát từ quản trị công ty yếu kém là rủi ro tiềm ẩn, 
nhưng có thể ảnh hưởng lớn đến sự phát triển lâu dài và bền 
vững của một doanh nghiệp, gây thiệt hại cho cổ đông. Các 
nhóm sự kiện chính liên quan đến rủi ro quản trị là:
Gian lận nội bộ, gian lận bên ngoài: tổn thất do các sự kiện 
gian lận, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, giả mạo hồ sơ chứng từ, 
biển thủ tham ô tài sản ngân hàng, phá hoại tài sản công ty, 
trộm cắp tống tiền… do nhân viên công ty gây ra hoặc tiếp tay 
cho tội phạm bên ngoài.
Chính sách lao động và môi trường làm việc: việc sử dụng 
lao động của Công ty phải thích ứng linh hoạt với từng thời 
điểm, căn cứ lịch bay của các Hãng hàng không, nhu cầu du 
lịch của người dân… rủi ro trong việc giữ chân người lao 
động có trình độ tay nghề cao, thâm niên lâu năm, có nhiều 
kinh nghiệm và có đầy đủ các loại chứng chỉ hành nghề là cao 
do chính sách thắt chặt chi tiêu, khó khăn về nguồn lực khiến 
thu nhập của người lao động giảm sâu, khó giữ chân các lao 
động này nếu mức thu nhập không được cải thiện do hoạt 
động SXKD vẫn còn thua lỗ.

Hoạt động quan hệ cổ đông: Hoạt động quan hệ cổ đông tốt 
không chỉ nằm ở việc tạo dựng các kênh thông tin cho cổ đông, 
mà còn ở việc bản thân doanh nghiệp ứng phó như thế nào 
trước các tình huống xấu để duy trì được lòng tin của cổ đông.
Khách hàng, sản phẩm dịch vụ và thực tiễn môi trường kinh 
doanh: khả năng tổn thất phát sinh từ các lỗi, sai sót không 
cố ý hoặc do sơ suất trong việc đáp ứng các trách nhiệm nghề 
nghiệp đối với khách hàng, hoặc không tuân thủ đúng các thực 
tiễn, các tiêu chuẩn thực hành của môi trường kinh doanh. 
Ðây là một mục tiêu chính của quản trị doanh nghiệp.
Trong bất kỳ ngành nghề kinh doanh nào, lựa chọn cơ cấu 
quản trị, cơ cấu tổ chức quản trị rủi ro phù hợp là nền tảng cần 
thiết đối với chiến lược quản trị rủi ro của doanh nghiệp. Để 
có thể đạt hiệu quả cao nhất, khung quản trị rủi ro của doanh 
nghiệp cần được thiết kế phù hợp với văn hóa và chiến lược 
của công ty. Đánh giá đúng vai trò của quản trị công ty và quan 
tâm đến quản trị công ty từ những vấn đề cơ bản nhất là giải 
pháp hữu hiệu để phòng ngừa rủi ro.
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CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

RỦI RO ĐẶC THÙ

RỦI RO KHÁC

Tại sân bay Đà Nẵng, Cam Ranh ngoài đơn vị chủ quản là Tổng 
Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) – chi nhánh Cảng 
hàng không quốc tế Đà Nẵng hoạt động trong lĩnh vực kinh 
doanh, khai thác các loại hình dịch vụ ngành hàng không, thì 
còn có các đơn vị khác ngoài ngành hàng không tham gia vào 
hoạt động cùng lĩnh vực kinh doanh của Công ty như: cung 
ứng suất ăn, kinh doanh hàng bách hóa, lưu niệm, dịch vụ ăn 
uống giải khát, cho thuê xe trong khu vực nhà ga,…đều là đối 
thủ cạnh tranh mạnh mẽ đối với Công ty trong giai đoạn hiện 
nay.
Ngoài ra, tại sân bay Cam Ranh có Công ty cổ phần dịch vụ 
suất ăn hàng không Việt Nam (VINACS) với nhà xưởng và hệ 
thống trang thiết bị hiện đại, đã tác động trực tiếp đến lĩnh vực 
cung ứng suất ăn của Công ty tại sân bay Cam Ranh, là đối thủ 
cạnh tranh khốc liệt với Công  ty trong việc tranh giành khách 
hàng vốn trước đây là của Công ty.
Trong những năm gần đây hoạt động kinh doanh của Masco 
đang gặp nhiều khó khăn do cạnh tranh khốc liệt ở lĩnh vực 
kinh doanh suất ăn hàng không, thương mại dịch vụ ở sân bay. 
Những đối thủ cạnh tranh làm tăng tính cạnh tranh và trực 
tiếp làm giảm đáng kể lượng khách hàng và đối tác hiện tại 
đang sử dụng dịch vụ của Công ty. Do đó, để hạn chế rủi ro 
cạnh tranh, Công ty không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ 
và đầu tư thêm cơ sở vật chất nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh 
với các đối thủ.

Rủi ro cạnh tranh Rủi ro đặc thù ngành

Là đơn vị hoạt động kinh doanh trong ngành Hàng không và 
là một trong những chuỗi giá trị của ngành du lịch trong nước, 
quốc tế nên Công ty có những rủi ro về thị trường mang tính 
đặc thù của ngành như rủi ro về môi trường dịch bệnh, về điều 
kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, rủi ro về thời tiết khí hậu.
Về tình trạng dịch bệnh: Với đặc thù về vị trí địa lý, Việt Nam 
có khí hậu nhiệt đới ẩm gió  mùa, khí hậu chủ yếu nóng ẩm, 
môi trường ô nhiễm cao thường phát sinh các loại dịch bệnh, 
mặc dù Nhà nước đã có nhiều biện pháp phòng ngừa, nhưng 
khách du lịch nước ngoài cũng hạn chế vào Việt Nam khi nghe 
thông tin về dịch bệnh xuất hiện tại Việt nam. Mặc dù đây là 
rủi ro bất khả kháng và hiếm khi xảy ra nhưng tác động đến 
hoạt động kinh doanh của ngành là vô cùng lớn.
Về rủi ro về an toàn thực phẩm: Hàng hoá của Công ty để sản 
xuất chế biến phục vụ khách hàng chủ yếu là hàng tươi sống, 
đối tượng cung cấp đa dạng, mang tính thời vụ… Nhận thức 
rõ ràng về tầm quan trọng của an toàn thực phẩm đến hoạt 
động kinh doanh của Công ty nên việc bảo đảm chất lượng 
của hàng hoá phải tuân thủ rất nghiêm ngặt các quy trình an 
toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm dịch của nhà nước, kiểm soát 
các nguồn cung ứng đầu vào và quá trình chế biến sản phẩm 
đầu ra,…

Ngoài chịu những rủi ro đã nêu ở trên, Công ty còn phải chịu các rủi ro bất khả kháng như động đất, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch 
bệnh, hay việc các tài sản cố định, công cụ, dụng cụ bị mất mát hoặc bị phá hoại do thiên tai hoặc các sự kiện bên ngoài khác như 
khủng bố, chiến tranh, cháy nổ. Gián đoạn hoạt động hoặc lỗi hệ thống công nghệ thông tin. Đây là những rủi ro ít khi xảy ra nhưng 
sẽ gây nhiều thiệt hại vầ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Để hạn chế tối đa thiệt hại, Công ty luôn theo dõi cập nhật chú ý tới những sự kiện để giảm thiểu sự thiệt hại, đề ra những kế hoạch, 
biện pháp khắc phục kịp thời, đồng thời tham gia vào các hợp đồng bảo hiểm cho các tài sản và công trình xây dựng của Công ty

RỦI RO PHÁP LUẬT

Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần, đã niêm yết 
cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Hoạt động của Công ty chịu ảnh hưởng bởi các văn bản pháp luật như Luật 
Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Luật Thuế,…và các văn bản dưới luật khác như các nghị định, thông tư liên quan đến thị trường 
chứng khoán,….
Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của MASCO đa dạng lĩnh vực liên quan đến sân bay, do đó Công ty chịu ảnh hưởng từ những 
văn bản luật từ Bộ Giao thông vận tải, sự giám sát chặt chẽ về vệ sinh an toàn thực phẩm, các văn bản liên quan đến lĩnh vực đào tạo 
lái xe ô tô, mô tô. Hiện nay, các bộ luật ở Việt Nam vẫn liên tục thay đổi để phù hợp với nền kinh tế mới, do đó Ban lãnh đạo Công 
ty luôn cập nhật kịp thời các văn bản luật, đảm bảo tuân thủ pháp luật tránh những ảnh hưởng từ rủi ro gây nên đồng thời đưa ra 
những phương án giải quyết phù hợp.
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TÌNH HÌNH 
HOẠT ĐỘNG

• Tình hình hoạt động kinh doanh

• Tình hình hoạt động đầu tư

• Tình hình tài chính

• Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư 

của chủ sỡ hữu
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

Kết thúc năm 2022, kết quả hoạt động kinh doanh của MASCO như sau:

STT Chỉ tiêu Thực hiện 
2021

Kế hoạch 
2022

Thực hiện 
2022

% TH2022/ 
KH2022

% TH2022/ 
TH2021

1 Vốn điều lệ 42.676 42.676 42.676 100% 100%

2 Sản lượng cung ứng suât 
ăn (suất)  242.500  754.974  824.386 109,19% 339,95%

3 Doanh thu bán hàng và 
cung cấp dịch vụ 47.056 88.190 106.817 121,08% 227%

4 Tổng chỉ phí 66.734 95.516 104.682 109.60% 156,86%

5 Lợi nhuận trước thuế -14.838 -7.325 1.268 - -

6 Lợi nhuận sau thuế -14.838 -7.325 1.268 - -

Trong năm 2022, tình hình đại dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, nền kinh tế dần hồi phục, sự bùng nổ của của du lịch nội địa 
tại các sân bay miền Trung đã kéo theo sự tăng trưởng rất lớn của số lượng hàng khách qua đường hàng không, các hoạt động khác 
của Công ty cũng được hồi phục, doanh thu trong năm qua đạt 106.817 triệu đồng tăng 127% so với năm 2021.
Tuy nhiên, năm 2022 cũng là năm đầy biến động của nền kinh tế thế giới, cuộc chiến tranh quân sự Nga và Ukraine diễn ra làm cho 
giá nguyên, nhiên, vật liệu và hàng hóa tăng cao, chi phí nguyên, nhiên liệu và hàng hóa chiếm hơn 30% tổng chi phi sản xuất kinh 
doanh của Công ty, cùng với việc lạm phát tăng cao do nhu cầu phục hồi của các quốc gia sau đại dịch đã làm cho tổng chi phí của 
Công ty tăng 56,86%.
Điểm sáng trong năm qua là Công ty đã đạt được lợi nhuận dương sau 2 năm chịu khó khắn bởi đại dịch Covid-19. Với những thuận 
lợi từ việc tình hình dịch bệnh được kiểm soát và khó khăn khi chi phí tăng cao, Ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện nhiều chính 
sách quản trị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, kiểm soát tốt chí phí, bố trí sắp xếp lao động khoa học, phù hợp,… hạn chế tối đa 
những ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

ĐVT: Triệu đồng

ĐVT: Triệu đồng

STT Danh mục đầu tư KH đầu tư trong năm 2022 Giá trị giải ngân năm 2022

1
Thiết bị giám sát hành trình xe ô tô dạy lái (DN Đà 

Nẵng 70 xe , Huế 70 xe ) 
 1.400 

 986 

2  Cải tạo cơ sở hạ tầng DAD (Chống thấm, sơn…)  800  626

3  Sửa chữa căn tin Huế  250  233 

Doanh thu đạt
106.817 triệu đồng
bằng 227% so với 2021

Sản lượng suất ăn:
824.386 suất
bằng 339,95% so với 2021

Trong năm 2022, Công ty đã tiến hành thực hiện hiện một số dự án đầu tư để nâng cao chất lượng dịch vụ và cải thiện cơ sở vật 
chất
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

STT Chỉ tiêu Thực hiện Năm 2021 Thực hiện Năm 2022    % Tăng/ giảm

1 Tổng giá trị tài sản 75.762 67.788 -10,53%

2 Doanh thu thuần 45.086 104.880 132,62%

3 Lợi nhuận từ hoạt động 
kinh doanh (19.705) 1.049 -

4 Lợi nhuận khác 4.867 219 -95,50%

5 Lợi nhuận trước thuế (14.837) 1.268 -

6 Lợi nhuận sau thuế (14.837) 1.268 -

TÌNH HÌNH CHUNG CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU:
ĐVT: Triệu đồng

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2021 Năm 2022

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 0,48 0,55

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,37 0,42

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số nợ/Tổng tài sản % 63,50 59,13

Hệ số nợ/Tổng VCSH % 173,99 144,68

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 11,45 19,93

Vòng quay tổng tài sản Vòng 0,53 1,46

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số LNST/DTT % -32,91 1,21

Hệ số LNST/VCSH bình quân(ROE) % -42,58 4,58

Hệ số LNST/Tổng TS bình quân(ROA) % -17,32 1,77

Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/DTT % -43,70 1,00

31 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022 32MASCO



TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Khả năng thanh toán  

Các hệ số khả năng thanh toán của Công ty tăng so với 
năm trước do hoạt động kinh doanh trong năm 2022 đã 
có sự khởi sắc sau 2 năm phòng chống đại dịch Covid19. 
Cụ thể hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn tăng từ 0,48 
lên 0,55; tương tự hệ số khả năng thanh toán nhanh cũng 
tăng từ 0,37 lên 0,42 lần. Nguyên nhân chính của các hệ 
số khả năng thanh toán nhanh tăng lên là do Công ty đã 
cân đối nợ ngắn hạn sao cho phù hợp với tình hình tài 
chính, cải thiện khả năng thanh toán của Công ty trong 
năm 2022, cụ thể là nợ ngắn hạn giảm 12,54% so với năm 
trước. Nợ ngắn hạn giảm chủ yếu là do Công ty đã thanh 
toán một số nợ từ các khoản mục phải trả người bán và 
vay nợ ngắn hạn

Năng lực hoạt động  

Các chỉ tiêu về năng lực hoạt động của Công ty có sự tăng 
mạnh trong năm 2022 so với năm 2021, cụ thể vòng quay 
hàng tồn kho tăng từ 11,45 lên 19,93. Do dịch bệnh đã 
được kiểm soát hoàn toàn, hoạt động kinh doanh của 
Công ty đã dần ổn định, số vòng quay hàng tồn kho vì vậy 
mà tăng cao hơn so với khi có dịch. Khi hoạt động kinh 
doanh quay trở lại bình thường, doanh thu bán hàng và 
cung cấp dịch vụ đã tăng hơn nhiều so với hai năm liên 
tiếp chịu ảnh hưởng bới dịch bênh, từ đó doanh thu thuần 
cũng tăng trong năm 2022 đạt 232,62% so với năm 2021, 
điều này làm cho vòng quay tài sản cũng tăng theo, cụ 
thể tăng từ 0,53 lên tới 1,46 vòng. Nhìn chung các chỉ số 
về năng lực hoạt động tăng lên đều cho thấy hiệu quả từ 
việc quản lý tài sản ngắn hạn để mang lại doanh thu cho 
doanh nghiệp

Khả năng sinh lời  

Hệ số khả năng sinh lời trong năm 2022 đều chuyển từ âm thành dương, nguyên nhân do đại dịch Covid-19 đã được 
kiểm soát hoàn toàn, nhu cầu du lịch nội địa đã quay trở lại kéo theo sự tăng trưởng rất lớn của số lượng hàng khách qua 
đường hàng không, các hoạt động của Công ty cũng được hồi phục. Cụ thể doanh thu thuần năm 2022 bằng 232.62% 
năm 2021, lợi nhuận sau thuế đạt kết quả dương. Nhìn chung, Công ty đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra trong 
năm vừa qua và mang lại lợi nhuận dương sau 2 năm chịu lỗ vì đại dịch, các chỉ số về khả năng sinh lời của Công ty đều 
cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được những thành công nhất định, mang lại lợi ích kinh tế cho 
các cổ đông và góp phần vào nền kinh tế chung của cả nước.
(Hoạt động kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn trong năm 2021 bởi dịch bệnh Covid 19 nên lợi nhuận của Công ty 
trong năm 2021 ghi nhận kết quả âm. Do đó việc phân tích và so sánh các chỉ số về khả năng sinh lời của Công ty giữa năm 
2021 và 2022 bằng biểu đồ là không mang nhiều ý nghĩa.)

Hệ số thanh toán ngắn hạn

Hệ số thanh toán nhanh

Vòng quay hàng tồn kho

Vòng quay tài sản

Hệ số nợ/Tổng tài sản

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

2021 2021

2021

2022 2022

2022

0,48
11,45

63.50%

0,55

20,19

59.18%

0,37
0,53

173.99%

0,42

1,46

144.98%

Cơ cấu vốn   

Hệ số chỉ tiêu về cơ cấu vốn của Công ty đã giảm trong 
năm 2022, đặc biệt năm vừa qua hệ số nợ/tổng tài sản 
giảm từ 63,5% xuống 59,13%, hệ số nợ trên vốn chủ sở 
hữu cũng giảm từ 173,99% xuống 144,68% vào cuối năm 
2022. Nguyên nhân của việc các hệ số nợ/tổng tài sản 
giảm trong năm qua là do sự biến động không đồng đều 
giữa tổng nợ phải trả và tổng tài sản, cụ thể tổng nợ phải 
trả giảm 16,69% lớn hơn so với mức giảm của tổng tài 
sản (giảm 10,53%). Còn hệ số nợ/ vốn chủ sỡ hữu giảm 
là do trong năm qua vốn chủ sỡ hữu của Công ty hầu 
như không thay đổi nhiều, chỉ tăng 0,2%. Các hệ số về cơ 
cấu vốn đều giảm cho thấy cơ cấu nguồn vốn của doanh 
nghiệp đang phân bổ hợp lý giúp tạo ra tỷ suất lợi nhuận 
cao cho Công ty và các rủi ro về tài chính đang được Công 
ty kiểm soát tốt.
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỠ HỮU

CỔ PHẦN  (tính đến ngày 31/12/2022)

Hiện nay, Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng (MASCO) 
đã phát hành 4.267.683 cổ phiếu, trong đó: 
• Số cổ phiếu phổ thông: 4.267.683 cổ phiếu
• Số cổ phiếu đang lưu hành: 4.267.683 cổ phiếu
• Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
• Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG (Tính đến ngày 31/12/2022)

STT Đối tượng Số lượng cổ đông Số lượng cổ phiếu 
nắm giữ Tỷ lệ nắm giữ 

1 Cổ đông nhà nước 1 1.541.265 36,11%

2 Cổ đông trong nước 385 2.054.430 48,14%

  - Tổ Chức 15 1.086.781 25,47%

  - Cá nhân 370 967.649 22,67%

3 Cổ đông nước ngoài 79 671.988 15,75%

  - Tổ chức 12 231.558 5,43%

  - Cá nhân 67 440.430 10,32%

Tổng cộng 465  4.267.683 100%
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN (tính đến ngày 31/12/2022)

Tên cổ đông Số lượng cổ phần Tỷ lệ/VĐL
Tổng công ty Hàng không 

Việt Nam-CTCP 1.541.265 36,11%

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU:
Năm 2022, Công ty không có sự thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ
Không có
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TỔ CHỨC VÀ 
NHÂN SỰ

• Hội đồng quản trị

• Ban Kiểm soát

• Ban Tổng Giám đốc

• Tình hình nhân sự và chính sách đối 

với người lao động
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT  Họ tên Chức vụ  Số lượng cổ phần
nắm giữ

 Tỷ lệ cổ phần sỡ hữu cổ
phần tại ngày 31/12/2022

1 Ông Đào Mạnh Kiên Chủ tịch HĐQT 0 0

2 Ông Nguyễn Thanh Đông
Ủy viên HĐQT, kiêm 

Tổng Giám đốc 10.000 0,23%

3 Ông Trần Thanh Hải  Ủy viên HĐQT, kiêm
Phó Tổng Giám đốc 10.329 0,24%

4 Bà Lê Thị Thùy Linh Ủy viên HĐQT 10.000 0,23%

5 Bà Nguyễn Thị Thùy Linh Ủy viên HĐQT 0 0

Ông Đào Mạnh Kiên

Ông Trần Thanh Hải

Ông Nguyễn Thanh Đông

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế

Chức vụ hiện nay Chủ tịch HĐQT

Quá trình công tác

08/1994-01/1996
02/1996-06/1998
07/1998-08/1999
09/1999-06/2001
07/2001-04/2009
05/2009-12/2012
01/2013-05/2013
06/2013-04/2016
05/2016-07/2018 
08/2018-07/2021
Từ 08/2021 đến nay

Chuyên viên Ban KHTT – Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
Chuyên viên VP KVMB – Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
Phó phòng Thương mại hàng hóa, VP KVMB – Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
Phó phòng Tiếp thị hàng hóa, Ban KHTT hàng hóa
Trưởng phòng Tiếp thị hàng hóa, Ban KHTT hàng hóa
Trưởng chi nhánh Hàn Quốc – Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
Phó TGĐ CTCP hàng hóa Nội Bài – Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
Ủy viên HĐQT kiêm TGĐ Công ty NCTS
Trưởng Ban DVTT kiêm chủ tịch HĐQT NCTS
Giám đốc Chi nhánh Vietnam Airlines tại miền Trung
Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế

Chức vụ hiện nay Ủy viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc

Quá trình công tác

07/1987
01/1993-06/1993
07/1993-11/1993
12/1993-10/1994
11/1994-10/1998
11/1998/03/2006
04/2006-2011
2011-2016
2016 đến nay

Xí nghiệp hóa chất Kim Liên, Công ty hóa chất Đà Nẵng
Cán bộ XN thương nghiệp, sân bay Đà Nẵng
Trợ lý kế hoạch XN thương nghiệp, sân bay Đà Nẵng
Đội trưởng đội SX suất ăn máy bay, Công ty dịch vụ CCHK sân bay Miền Trung
Phó, Quyền giám đốc XNSA & cung ứng suất ăn Masco
Giám đốc Công ty dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng
Chủ tịch HĐQT, Giám đốc CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng
Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng
Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng

Trình độ chuyên môn Cử nhân Tài chính – Kế toán, Ngoại thương

Chức vụ hiện nay Ủy viên HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc

Quá trình công tác

11/1991 - 10/1993
11/1993 - 10/1999
11/1999 - 3/2006
04/2006 - 2011
2011 – 2017
2017 dến nay

Kế toán TH Công ty Dịch vụ & Vật Tư Lâm nghiệp Đà Nẵng
Kế toán TH Công ty Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng
Kế toán trưởng Công ty Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng
Kế toán trưởng CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng
Phó tổng giám đốc CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng
Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng
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Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế

Chức vụ hiện nay Ủy viên HĐQT

Quá trình công tác

04/2002-09/2008
10/2008 đến nay
22/04/2016 đến nay

Kế toán XN SX & CUSA trực thuộc CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng
Kế toán TTDN Đà Nẵng trực thuộc CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng
Ủy viên HĐQT CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế

Chức vụ hiện nay Trưởng Ban kiểm soát

Quá trình công tác

04/2019-05/2019
05/2019 đến nay

Ủy viên Ban kiểm soát CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng
Trưởng Ban kiểm soát CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế

Chức vụ hiện nay Ủy viên HĐQT

Quá trình công tác

2005-2008
2008-2011
08/2011-2015
2015 đến nay
Từ 25/6/2021 đến nay

Nhân viên tại CTCP Chứng khoán ngân hàng Nhà Hà Nội
Nhân viên tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
Nhân viên tại Công ty quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Phó phòng quản lý tài sản - Công ty quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Ủy viên HĐQT CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT

Bà Lê Thị Thùy Linh

Ông Đinh Hồng SơnBà Nguyễn Thị Thùy Linh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

STT  Họ tên Chức vụ  Số lượng cổ phần
nắm giữ

 Tỷ lệ cổ phần sỡ hữu cổ
phần tại ngày 31/12/2022

1 Ông Đinh Hồng Sơn Trưởng Ban kiểm soát 0 0

2 Ông Nguyễn Dũng
Ủy viên Ban kiểm soát 0 0

3 Ông Lê Giang Nam Ủy viên Ban kiểm soát 0 0
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BAN KIỂM SOÁT BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật

Chức vụ hiện nay Ủy viên Ban kiểm soát

Quá trình công tác

Từ 1999 – 2003
Từ 2003 – 2011
Từ 2011 đến nay

Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính
Phó Phòng Tổ chức Hành chính
Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính – CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế

Chức vụ hiện nay Phó Tổng giám đốc

Quá trình công tác

01/1993 – 11/2004

12/2004 – 03/2006
04/2006 đến nay:

Đảng viên; Bí thư Chi bộ; Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Thương nghiệp – Công ty Dịch vụ 
Hàng không Sân bay Đà Nẵng
Phó Bí thư Đảng ủy; Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng
Đảng ủy viên; Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng 

Trình độ chuyên môn
Cử nhân kinh tế chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng, 
Cử nhân kinh tế chuyên ngành Ngoại thương

Chức vụ hiện nay Kế toán trưởng

Quá trình công tác

10/1994 – 10/1999
11/1999 – 5/2018

5/2018 đến nay

Kế toán Công ty Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng
Phó phòng Tài chính – Kế toán, kế toán tổng hợp CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà 
Nẵng
Kế toán trưởng CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng

 Ông Lê Giang Nam

 Ông Phạm Văn Hà

Bà Nguyễn Thị Minh Huyền

STT  Họ tên Chức vụ  Số lượng cổ phần
nắm giữ

 Tỷ lệ cổ phần sỡ hữu cổ
phần tại ngày 31/12/2022

1 Ông Nguyễn Thanh Đông Tổng giám đốc 10.000 0,23%

2 Ông Phạm Văn Hà
Phó Tổng giám đốc 200 0,005%

3 Ông Trần Thanh Hải Phó Tổng giám đốc 10,329 0.24%

4 Bà Nguyễn Thị Minh Huyền Kế toán trưởng 816 0.019%

THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế

Chức vụ hiện nay Ủy viên Ban kiểm soát

Quá trình công tác

1993 – 3/2001
4/2001 – 6/2002
7/2002 – 6/2018
7/2018 đến nay
3/2021 đến nay

Kế toán Công ty TNHH Sài Gòn - Công ty XNK Đà Nẵng 
Phụ trách Kế toán Chi nhánh Phú bài - Công ty Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng
Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng
Chuyên viên Phòng Kế hoạch Kinh doanh CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng
Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng

Ông Nguyễn Dũng
Sơ yếu lý lịch Ông Nguyễn Thanh Đông và Ông Trần Thanh Hải :  vui lòng xem tạị phần Thành viên Hội đồng quản trị
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TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG

Tính đến ngày 31/12/2022 tổng số lao động của Công ty là 360 người, cơ cấu lao động của Công ty thể hiện như sau:

STT Tính chất phân loại Số lượng Tỷ trọng

I Theo trình độ lao động 360

1 Trình độ Đại học và trên Đại học 110 31%

2 Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp 80 22%

3 Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật 85 24%

4 Lao động phổ thông 85 24%

II Theo đối tượng lao động 361  

1 Lao động trực tiếp 331 92%

2 Lao động gián tiếp 30 8%

III Theo giới tính 360  

1 Nam 210 58%

2 Nữ 150 42%

IV Theo thời hạn HĐLĐ 360  

1 Hợp đồng ngắn hạn dưới 1 năm 40 11%

2 Hợp đồng có thời hạn 1 đến 3 năm 84 23%

3 Hợp đồng không xác định thời hạn 236 66%

V Theo cấp quản lý 360  

1 Quản lý cấp cao 4 1%

2 Quản lý cấp trung 9 3%

3 Quản lý cấp chi nhánh 10 3%

4 Chuyên viên, nhân viên 337 94%

VI Theo độ tuổi 360  

1 Từ 18 đến 25 tuổi 20 6%

2 Từ 26 đến 35 tuổi 115 32%

3 Từ 36 đến 45 tuổi 90 25%

4 Trên 45 135 38%

Tổng cộng 360

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển bền vững của Công ty. Vì thế các chính sách đối 
với người lao động của Công ty luôn tạo mọi điều kiện cho người lao động được làm việc, gắn bó với Công ty. Các Chính sách đều 
được áp dụng theo chuẩn mực của Bộ luật lao động. Các nội dung được thể hiện trong thỏa ước lao động của Công ty đã thể hiện 
chính sách ưu đãi cho người lao động, trong đó các chế độ như: chế độ lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, bảo hộ lao động,… được 
quan tâm thực hiện tốt.
Công ty cam kết tạo việc làm cho người lao động thông qua việc định hướng phát triển Doanh nghiệp, mở rộng thị phần của Công 
ty, Công ty tổ chức nguồn nhân lực một cách tối ưu nhất và cam kết luôn tạo điều kiện để cho nhân viên phát triển và thăng tiến 
trong nghề nghiệp.
Công ty cam kết tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm thất nghiệp,… cho người 
lao động theo đúng quy định của Pháp luật. Nhân viên được nghỉ lễ và tết 9 ngày theo quy định của Bộ luật lao động và được hưởng 
nguyên lương. Những nhân viên làm việc từ 12 tháng trở lên được nghỉ phép theo chế độ mỗi năm.
Đảm bảo các chính sách phù hợp với năng lực của người lao động cống hiến cho đơn vị và nguồn lực thực tế hiện có của đơn vị.
Văn phòng công ty thoáng mát, Công ty cấp đồng phục cho cán bộ công nhân viên (CBCNV), đầu tư các trang thiết bị hiện đại, trang 
bị đầy đủ các thiết bị an toàn lao động. Công ty cam kết xây dựng cho tất cả CBCNV môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện 
để CBCNV phát huy hết khả năng và sức sáng tạo của mình.

CHẾ ĐỘ LƯƠNG, THƯỞNG

Công ty thực hiện việc chi trả lương cho nhân viên dựa vào cấp công việc của nhân viên, năng lực, chức vụ, thang bảng lương, và 
điều kiện kinh doanh của Công ty. Công ty thực hiện chế độ nâng lương cho CBCNV hàng năm và có sự quan tâm thường xuyên 
đến thu nhập, đời sống CBCNV.
Đối với các đơn vị nằm trong dây chuyền Hàng không (dịch vụ cấp suất ăn lên máy bay và các dịch vụ khác liên quan)
• Tiền lương được hưởng bằng 100% kế hoạch.
• Người lao động làm việc trọn thời gian và không trọn thời gian: 
Tiền lương = (100% lương chức danh+Tiền lương năng suất)/22 ngày x ngày công làm việc thực tế x 100% kế hoạch tiền lương năm.
Đối với các đơn vị trong lĩnh vực phi Hàng không (dịch vụ kinh doanh thương mại tại nhà ga sân bay, dịch vụ taxi và các dịch vụ 
khác liên quan).
• Tiền lương được hưởng bằng 85% kế hoạch .
• Người lao động làm việc trọn thời gian và không trọn thời gian: 
Tiền lương = (100% lương chức danh+Tiền lương năng suất)/22 ngày x ngày công làm việc thực tế x 85% kế hoạch tiền lương năm.
Đối với các đơn vị trong lĩnh vực hợp tác kinh doanh:
• Phân bổ theo tỷ lệ 50-50. Mức chi theo kết quả của đơn vị.
• Tiền lương tháng của Người lao động nhận được phụ thuộc vào giờ dạy và hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.
Công ty đảm bảo việc chi trả lương đầy đủ, đúng thời gian quy định cho người lao động, chi trả bổ sung tiền lương tháng 13 và lương 
thưởng Tết. Ngoài ra Tổng Công ty chi trả bổ sung tiền thưởng vào các dịp lễ Tết Dương lịch, 30/4, 1/5, lễ Quốc Khánh, chi thưởng 
thâm niên,… Nhằm khuyến khích động viên CBCNV trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng góp, Công ty có chính sách thưởng thiết 
thực, phúc lợi đảm bảo đầy đủ. Chính sách khen thưởng hàng quý, thưởng đột xuất cho cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc, 
thực hiện khen thưởng xứng đáng, kịp thời để khuyến khích động viên và phát huy tinh thần sáng kiến cải tiến, nâng cao hiệu quả 
trong công việc, tiết giảm chi phí, tăng tính cạnh tranh, thưởng đặc biệt đối với những nhân viên giỏi và có nhiều sáng kiến cải tiến 
công việc trong Công ty. 
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TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN, ĐOÀN THANH NIÊN

Công đoàn và đoàn thanh niên Công ty hoạt động khá hiệu quả, tạo điều kiện cho người lao động trong Công ty được 
nâng cao sức khỏe và cải thiện đời sống tinh thần. Thường xuyên tổ chức đi tham quan, sinh hoạt, học tập,... khen thưởng 
cho con CBCNV trong Công ty có thành tích học tập tốt. Đoàn thanh niên là tổ chức đi đầu trong phong trào thi đua, là 
nơi phát triển của thanh niên tạo lực lượng quản lý kế thừa được đào tạo bài bản, vững chắc trong tương lai. Công đoàn 
thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để có chính sách hỗ trợ hợp lý cho người lao động.
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng cam kết các chính sách đối với người lao động trong Công ty là 
nhất quán và luôn hướng tới người lao động để tạo một đội ngũ nguồn nhân lực được phát triển toàn diện, chuyên nghiệp 
và gắn bó lâu dài vì mục tiêu chung của Công ty.

TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG

CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO

Việc tuyển dụng và đào tạo được coi là một hình thức đầu tư chiến lược, nhằm nâng cao kiến thức quản lý, năng lực, 
trình độ nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ hỗ trợ cùng các kỹ năng khác cho cán bộ nhân viên để thực hiện mục tiêu 
chuyên nghiệp hóa đội ngũ, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút nhân sự có năng lực vào làm việc tại Công ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng 
kinh doanh. Tùy theo từng vị trí cụ thể mà Công ty đề ra những tiêu chuẩn bắt buộc riêng. Song tất cả các vị trí đều 
phải đáp ứng yêu cầu cơ bản như: trình độ chuyên môn, tốt nghiệp đúng chuyên ngành, năng động, nhiệt tình, ham 
học hỏi, có ý thức sáng tạo. Đối với các vị trí quan trọng, các yêu cầu tuyển dụng khá khắt khe, với các tiêu chuẩn kinh 
nghiệm công tác, khả năng phân tích, quản lý và trình độ ngoại ngữ, tin học,... Ngoài lực lượng sẵn có tại đơn vị, Công 
ty cũng chú trọng bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng cao để ngày càng phát triển bộ máy nhân sự đáp ứng kịp thời 
đòi hỏi của quá trình cạnh tranh và phát triển. Các nhân sự được tuyển dụng không chỉ đáp ứng nhu cầu cho công việc 
hiện tại mà còn phục vụ cho mục tiêu phát triển lâu dài của công Ty, đáp ứng được yêu cầu chiến lược trung và dài hạn. 
Công ty luôn có những chính sách tuyrn dụng công khai, phỏng vấn trực tiếp, hài hòa giữa.nhà tuyển dụng và người 
được tuyển dụng nhằm bổ sung lao động thiếu và chưa đáp ứng yêu cầu công việc.
Công ty luôn luôn coi trọng con người là tài sản quý giá của Doanh nghiệp và để phát huy hiệu quả nguồn vốn này, 
công ty kết hợp chặt chẽ giữa vấn đề đào tạo và phát triển nhân viên, nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng làm 
việc, luôn tạo điều kiện cho nhân viên tham gia các khóa huấn luyện nội bộ và bên ngoài để nâng cao nghiệp vụ chuyên 
môn, học tập những kỹ năng mới cần thiết cho nhân viên để phát triển năng lực công tác nhằm đáp ứng yêu cầu công 
việc hiện tại cũng như trong tương lai của Công ty. Công ty tài trợ 100% chi phí học tập cũng như chế độ lương trong 
thời gian học tập, những nhân viên có thành tích học tập khá trở lên sẽ được khen thưởng. 
Hoạt động đào tạo vừa giúp CBCNV đã được đào tạo áp dụng hiệu quả vào công việc thực tế đang đảm nhiệm, vừa 
giúp CBCNV có thể xác định được mục tiêu phát triển của bản thân phù hợp với mục tiêu phát triển của Công ty. 
Hàng năm Công ty đều xây dựng kế hoạch đào tạo và dành đủ nguồn lực cho chính sách đào tạo và phát triển nhân 
viên, phát triển đội ngũ kế thừa.
Tùy từng vị trí làm việc và yêu cầu quản lý của từng chức vụ, tiêu chuẩn chuyên môn để có chính sách đào tạo nhằm 
thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. CBCNV sau khi ký hợp đồng có thời hạn với Công ty, được tham dự các lớp đào 
tạo nghiệp vụ ngắn hạn, trung hạn theo kế hoạch đào tạo hàng năm hoặc đào tạo đột xuất theo nhu cầu cấp thiết của 
đơn vị. Công ty luôn tào điều kiện tối đa cho CBCNV được đào tạo và tự đào tạo, tạo cơ hội thăng tiến bình đẳng cho 
CBCNV tại Công ty. Ngoài ra Công ty còn đề cao vai trò tự học và quyền của cán bộ, người lao động trong việc lựa 
chọn chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ theo từng vị trí việc làm.

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

Với quan niệm sự thành công của Công ty còn phụ thuộc vào tính sáng tạo và sự hài lòng, hứng thú với công việc của 
CBNV. 
Ban lãnh đạo Công ty đã thể hiện sự quan tâm đến điều kiện làm việc của CBNV: bố trí văn phòng làm việc tiện 
nghi, thoáng mát, sạch sẽ; cung cấp đầy đủ máy móc, thiết bị, phương tiện làm việc cần thiết; trang bị đồng phục cho 
CBNV…
Tổ chức các khóa đào tạo về huấn luyện an toàn vệ sinh lao động do Trung tâm giáo dục nghề nghiệp thuộc sở 
LĐTBXH tổ chức.
Người lao động luôn được trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và bảo hộ lao động.
Bên cạnh, Công ty luôn quan tâm xây dựng môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện, luôn tạo 
điều kiện để cho mỗi CBCNV đều có cơ hội để tự khẳng định, phát huy hết khả năng chuyên môn của mình trong mối 
quan hệ làm việc thân thiện, luôn có sự hỗ trợ, phối hợp đồng bộ, với tinh thần thi đua hoàn thành nhiệm vụ vì sự phát 
triển của bản thân và cũng vì sự nghiệp phát triển bền vững của Công ty.
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• Tình hình tài chính năm 2022
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• Kế hoạch phát triển trong tương lai

• Căn cứ hoàn thành kế hoạch
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

Năm 2022, khi dịch bệnh Covid19 cơ bản đã được kiểm soát, các hoạt động SXKD của Công ty đều quay trở lại bình thường khi nhu 
cầu du lịch của người dân trở lại, số lượng chuyến bay, số lượng khách quay tăng lên. Hoạt động của Công ty quay lại bình thường 
và trên đà hồi phục. 
Nếu như ở nhịp phục hồi cuối năm 2021, động lực tăng trưởng chính của kinh tế Việt Nam đến từ sự sôi động trở lại của khu vực 
sản xuất công nghiệp bên cạnh trụ đỡ nông nghiệp vẫn vững vàng trong đại dịch thì trong nhịp phục hồi đầu năm 2022, tín hiệu tích 
cực đã lan sang trụ cột thứ ba của nền kinh tế là khu vực dịch vụ. Theo Tổng Cục Thống kê, ngành dịch vụ trong năm 2022 đã tăng 
9,99% so với năm ngoái đóng góp 56,65% tổng GDP trong năm. Khi dịch bệnh đã được kiểm soát, Việt Nam đã cho phép mở cửa 
du lịch và các hãng hàng không khôi phục lại các đường bay quốc tế. Các chuyến bay nội địa tần suất tăng dần, chuyến bay thương 
mại quốc tế được mở cửa trở lại, các tiêu chuẩn cung ứng dịch vụ cho các hãng Hàng không dần thay đổi không còn bị cắt giảm như 
trong dịch, thị trường du lịch trong nước dần quay trở lại. 
Tổng Cục Thống kê cho biết trong năm 2022, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 3,66 triệu người tăng gấp 23,3 lần so với năm 
trước, trong đó khách đến bằng đường hàng không đạt hơn 3,27 triệu người tăng gấp 29,5 lần so với năm 2021. Điều này là do Việt 
Nam đã mở cửa du lịch, khôi phục lại nhiều đường bay quốc tế. Tất cả điều trên đã cho thấy ngành hàng không trong năm 2022 đã 
quay trở lại và góp phần phục hồi nền kinh tế.

CƠ CẤU DOANH THU

NGUYÊN NHÂN DOANH THU TĂNG MẠNH

SST Chỉ tiêu TH2021 KH2022 TH2022 TH2022/
KH2022

TH2022/
TH2021

1
Doanh thu từ hoạt 

động SXKD
 45.086  88.190  104.880 188,92% 228.96%

1.1
Doanh thu cung ứng 

cho VNA
 10.524  30.863  38.591 125,04% 366,69%

1.2
Doanh thu cung ứng 

cho các Hãng bay khác
 5.279  11.413  16.403 143,72% 310,72%

1.3 DT Đào tạo lái xe  24.382  38.733  39.219 101,25% 160,85%

1.4 DT Bách hóa, chế biến  2.136  5.800  10.667 183,91% 499,39%

1.5 DT Taxi  2.765 - - - -

2
Doanh thu từ hoạt 

động tài chính
49 - 15 - 30,61%

3 Thu nhập khác  6.761 -  1.055 - 15,60%

Tổng doanh thu  51.896  88.190  105.950 120,14% 204,16%

ĐVT: Triệu đồng

      Hoạt động SXKD của Công ty chủ yếu trong các lĩnh vực liên quan đến ngành Hàng không, du lịch, dịch vụ như: cung ứng suất 
ăn máy bay cho các hãng Hàng không trong và ngoài nước, bán hàng thương mại tại các sân bay miền Trung, đào tạo nghề lái xe ôtô, 
môtô…các lĩnh vực này đều hoạt động trở lại bình thường khi dịch bệnh đã được kiểm soát và nhu cầu du lịch quay trở lại.
Trong năm 2022, đại dịch Covid-19 đã được kiểm soát hoàn toàn, nền kinh tế dần hồi phục, sự bùng nổ của của du lịch nội địa tại các 
sân bay miền Trung đã kéo theo sự tăng trưởng rất lớn của số lượng hàng khách qua đường hàng không, các hoạt động kinh doanh 
của Công ty cũng được hồi phục. Doanh thu trong năm tăng mạnh: các chuyến bay thương mại Quốc tế dần được mở cửa trở lại, các 
chuyến bay nội địa ngày càng nhiều, tần suất cao, lượng khách đông… Lĩnh vực suất ăn là lĩnh vực mang lại Doanh thu chính cho 
Công ty (thông thường chiếm tỷ trọng hơn 60%/Tổng doanh thu) đã hoạt động trở lại và mang lại doanh thu cho Công ty, doanh thu 
của lĩnh vực này trong năm 2022 tăng gần gấp 3,5 lần so với năm 2021. Lĩnh vực đào tạo lái xe (chiếm tỷ trọng hơn 35%/Tổng doanh 
thu) trong năm qua đã mang lại 39.219 triệu đồng doanh thu và cao hơn 60,85% so với năm 2021 . Lĩnh vực thương mại cũng đạt kết 
quả đầy thành công khi doanh thu mang lại cao gần gấp 5 lần năm ngoái. 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2022

TÌNH HÌNH TÀI SẢN TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN

Chỉ tiêu 2021 2022 TH 2022/
TH 2021

 Tỷ trọng năm
2021

 Tỷ trọng năm
2022

Tài sản ngắn hạn 20.156 20.120 99,82% 26,60% 29,68%

Tài sản dài hạn 55.605 47.667 85,72% 73,40% 70,32%

Tổng tài sản 75.762 67.788 89,47% 100% 100%

Chỉ tiêu 2021 2022 TH 2022/
TH 2021

 Tỷ trọng năm
2021

 Tỷ trọng năm
2022

Nợ ngắn hạn 41.666 36.443 87,46% 55,00% 53,76%

Nợ dài hạn 6.444 3.640 56,48% 8,51% 5,37%

Vốn chủ sở hữu 27.651 27.705 100,20% 36,50% 40,87%

Nguồn vốn 75.762 67.788 89,47% 100% 100%

ĐVT: triệu đồng ĐVT: triệu đồng

Tài sản ngắn hạn

Nợ ngắn hạn
Tài sản dài hạn

Nợ dài hạn Vốn chủ sỡ hữu

73,40%

36,50% 40,82%

8,51% 5,37%

70,32%

26,60%

55,00% 53,81%

29,68%

Tài sản 
2021

Nguồn 
vốn  
2021

Nguồn 
vốn 
2022

Tài sản 
2022

Trong năm 2022, tổng tài sản của Công ty giảm xuống 10,53% so với năm trước, 
tương ứng đạt 67.788 triệu đồng. Nhìn chung về cơ cấu năm 2022, tài sản ngắn hạn 
chiếm 29,68% tổng tài sản, trong đó phần lớn đến từ các khoản phải thu (chiếm 
46,5% tài sản ngắn hạn) và hàng tồn kho (chiếm 24,26% tài sản ngắn hạn). Tỷ trọng 
tài sản dài hạn chiếm 70,32% tổng tài sản, tài sản cố định chiếm phần lớn (khoảng 
93,10%) trong tài sản dài hạn. 
Trong năm 2022 tài sản ngắn hạn chỉ giảm nhẹ 0,18%, nguyên  nhân do tiền và các 
khoản tương đương tiền giảm 42,28%; các khoản phải thu tăng 32,69% do các lĩnh 
vực hoạt động của Công ty đã trở lại bình thường, các dịch vụ cung ứng cho các 
hãng hàng không không còn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nữa… Tài sản dài hạn 
năm 2022 cũng giảm xuống 14,28% so với năm trước nguyên nhân do tài sản cố 
định giảm 18,73% chủ yếu đến từ giá trị hao mòn của các tài sản cố định.

Các khoản nợ phải trả trong năm 2022 giảm so với năm 2021 trong đó nợ dài hạn 
giảm 43,52% so với năm trước, nguyên nhân là trong năm qua Công ty đã thanh 
toán toàn bộ khoản vay nợ dài hạn trị giá 2.804 triệu đồng. Nợ ngắn hạn chiếm tỷ 
trọng lớn (chiếm 53,76%) trong tổng nguồn vồn của Công ty. Trong năm qua, nợ 
ngắn hạn đã giảm 12,54% so với năm trước, sự giảm sút của nợ ngắn hạn chủ yếu 
đến từ 3 yếu tố là người mua trả tiền trước, thuế và các khoản phải nộp nhà nước, 
phải trả người lao động. Nhìn chung, trong năm 2022 Công ty đã thanh toán một 
số khoản nợ và giảm tỷ trọng nợ trong cơ cấu nguồn vốn xuống, điều này cho thấy 
Công ty đang quản lý tốt nguồn vốn của mình, phù hợp với tình hình kinh tế chung 
khi mà lãi suất trong năm đang tăng cao.
Vốn chủ sở hữu không thay đổi nhiều, chỉ tăng nhẹ 0,2% so với cùng kỳ năm trước. 
Tổng nguồn vốn của Công ty giảm so với cùng kỳ: giảm 10,53% tương ứng 7.974 
triệu đồng, chủ yếu là do tổng nợ của Công ty đã giảm xuống.
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CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

GIẢI TRÌNH CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN

Xây dựng 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.
Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện, duy trì và không ngừng cải tiến hệ thống 
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiêu chuẩn chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra và bảo dưỡng định 
kỳ trang thiết bị. Thực hiện nghiêm chính sách tiết kiệm, chấp hành quy định và kỷ luật lao động trong toàn Công ty.
Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống của người lao động để giữ vững được nguồn lao động đáp ứng yêu cầu của sản xuất, 
duy trì tốt hệ thống trách nhiệm xã hội, môi trường theo các yêu cầu mới và tình hình mới.
Phát huy hơn nữa công tác tài chính kế toán của Công ty, tăng cường công tác quản lý dòng tiền, cân đối tài chính hiệu 
quả để quản lý tốt các chỉ tiêu tài chính của Công ty, đảm bảo nguồn tài chính an toàn để vượt qua các diễn biến khó lường 
của tình hình thế giới và trong nước, đảm bảo cho phát triển bền vững.
Tập trung cho công tác, phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm của Công ty.

Giữ vững ổn định các loại hình kinh doanh đã xác định 
là chiến lược của Công ty, ưu tiên hàng đầu cho các lĩnh 
vực kinh doanh liên quan đến dây chuyền vận tải hàng 
không và kinh doanh thương mại tại các cảng hàng 
không Miền Trung.
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 với các đơn vị cùng ngành trong hệ thống của 
Vietnam Airlines để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 
doanh.
Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và 
phát triển nguồn nhân lực nhằm đảm bảo nguồn nhân 
lực để thực hiện tốt kế hoạch SXKD năm 2023.
Thực hiện tái cơ cấu toàn diện các lĩnh vực kinh doanh 
của Công ty theo đó tập trung nâng cao hơn nữa hiệu 
quả các lĩnh vực hiện đang có lãi, ngừng hoạt động trong 
lĩnh vực thua lỗ, hoặc chuyển nhượng các lĩnh vực thiếu 
điều kiện kinh doanh, phát triển thêm các mảng kinh 
doanh ngoài ngành Hàng không để tận dụng năng lực cơ 
sở hạ tầng hiện có tăng doanh thu. tập trung nguồn lực 
vào lĩnh vực cốt lõi.

Theo ý kiến của Báo cáo kiểm toán độc lập do Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, báo cáo tài chính của Công ty 
cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng đã phản ảnh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính Công ty tại ngày 
31/12/2022 cũng như kết quả hoạt động SXKD và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính két thúc cùng ngày, 
phù hợp chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và 
trình bày báo cáo tài chính. 

Triển khai các chiến lược cạnh tranh, các chính sách 
kiểm tra đánh giá về dịch vụ cung ứng suất ăn theo tiêu 
chuẩn của các hãng Hàng không, luôn đổi mới, cải tiến 
xây dừng thực đơn mới đa dạng, đáp ứng các tiêu chuẩn 
của các hãng Hàng không.
Chủ động tiếp cận và chào hàng với các hãng hàng 
không mới, chú ý các chính sách chiết khấu và hậu mãi 
đối với các đối tác nhằm giữ vững ổn định các loại hình 
kinh doanh đã xác định là loại hình chiến lược của Công 
ty: các lĩnh vực liên quan đến dây chuyền vận tải Hàng 
không tại các sân bay miền Trung.
Công tác kiểm tra, bảo dưỡng bảo trì cơ sở hạ tầng máy 
móc thiết bị, phương tiện vận chuyển được chú trọng và 
thực hiện định kỳ nhằm đảm bảo trang thiết bị luôn sẵn 
sàng hoạt động phục vụ sản xuất kinh doanh.
Tiếp tục rà soát sắp xếp lại lao động hiện có, cơ cấu tổ 
chức, có chính sách tiền lương linh hoạt để giữ chân lao 
động có chuyên môn cao, động viên khuyến khích người 
lao động gắn bó và cùng Công ty vượt qua giai đoạn khó 
khăn này.
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BÁO CÁO 
HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ

• Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt 

động của Công ty

• Đánh giá của HĐQT về hoạt động 

của ban điều hành

• Kế hoạch định hướng của HĐQT
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ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Hoạt động kinh doanh của ngành Hàng không nói chung và của Công ty nói riêng diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi sau 
đại dịch, nhu cầu du lịch, giao thông, vận chuyển quay lại làm cho hoạt động kinh doanh của Công ty trở nên thuận lợi hơn. Đồng 
thời, năm 2022 là giai đoạn Hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển khoa học công nghệ thông tin và hệ thống pháp lý hoàn thiện mở ra 
nhiều cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp, đồng thời cũng nảy sinh những sức ép cạnh tranh mới.
Với sứ mệnh tạo ra và phát triển chuỗi dịch vụ phục vụ hàng không chuyên nghiệp, tiện ích với tiêu chuẩn quốc tế và sự tận tâm vì 
khách hàng. Công ty MASCO đã không ngừng cải tiến, đổi mới để hoàn thiện bộ máy hoạt động nâng cao năng lực quản trị, nâng 
cao chất lượng dịch vụ. Bên cạnh đó, công ty cũng triển khai nhiều hoạt động nhằm mở rộng thị trường, phát triển kinh doanh.

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NĂM 2022

CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Năm 2022, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, nhờ sự bùng nổ của du lịch nội địa tại các sân bay miền Trung đã kéo theo sự 
tăng trưởng rất lớn của số lượng hành khách qua đường Hàng không, các chuyến bay quốc nội tăng trưởng rất cao, các chuyến bay 
quốc tế cũng bắt đầu mở lại, vì vậy các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã dần hồi phục. Cụ thể thì trong năm vừa qua, 
nhờ sự cố gắng, nỗ lực của Ban giám đốc cùng sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT đã giúp Công ty đạt được một số kết quả nhất định: 
doanh thu năm 2022 đạt 106,817 tỷ tăng trưởng cao hơn 127% so với năm ngoái và lợi nhuận đã đạt kết quả dương sau hai năm chịu 
ảnh hưởng của dịch bệnh và phải ghi nhận kết quả âm.

• Thông qua các cuốc họp HĐQT định kỳ hàng Quý và theo 
yêu cầu đột xuất, HĐQT đã trao đổi ý kiến và chất vấn các hoạt 
động của Tổng giám đốc trong việc thực hiện chiến lược, kế 
hoạch và các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, các Nghị 
quyết/ Quyết định của HĐQT đã thông qua.
• HĐQT cùng với Ban điều hành đã thảo luận, trao đổi các 
nội dung công việc trên tinh thần thẳng thắng, xây dựng vì lợi 
ích chung của Công ty và các cổ đông, cùng bàn bạc và đưa ra 
những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn nhằm hoàn thành các 
mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã giao phó.
• HĐQT đã nắm bắt sâu sát hoạt động điều hành của Công 
ty. Định hướng cho hoạt động của Công ty đi đúng mục tiêu 
chiến lược và nhiệm vụ được Đại hội cổ đông thông qua.

• Trên cơ sở các nội dung được thông qua tại các Nghị quyết, 
quyết định của HĐQT, Chủ tịch HĐQT chủ trì các cuộc họp 
giao ban định kỳ hàng tháng, họp đột xuất để triển khai nhanh 
chóng, kịp thời các nhiệm vụ đến Ban Tổng Giám đốc và các 
phòng ban chức năng của đơn vị.
• Chủ tịch HĐQT đã chủ động có các buổi tiếp xúc, làm việc 
với các cổ đông có vốn lớn tại Công ty nhằm tranh thủ sự ủng 
hộ giúp đỡ Công ty trong quá trình SXKD và quản trị doanh 
nghiệp.
• Năm 2022 HĐQT đã ban hành nhiều nghị quyết trong chỉ 
đạo thực hiện các nhiệm vụ SXKD đúng theo qui định của 
điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và đã thường xuyên đôn 
đốc, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết đó.

Trong năm 2022, HĐQT đã ban hành nhiều Nghị quyết trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ SXKD đúng theo qui định của điều lệ 
tổ chức và hoạt động Công ty và đã thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết đó. HĐQT thường xuyên giám 
sát việc điều hành của Ban Tổng Giám đốc và đánh giá cao kết quả hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt 
nhiệm vụ trong năm 2022, cụ thể:
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KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

• Tiếp tục giữ vững ổn các loại hình kinh doanh đã xác định là chiến lược của Công ty, ưu tiên hàng đầu cho các lĩnh vực 
kinh doanh liên quan đến dây chuyền vận tải hàng không và kinh doanh thương mại tại các cảng hàng không miền Trung.
• Xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược cạnh tranh về dịch vụ cung ứng suất ăn theo các tiêu chuẩn yêu cầu của 
các hãng hàng không, thực hiện phương án tái cơ cấu các lĩnh vực kinh doanh không đạt hiệu quả và không đủ điều kiện 
hoạt động trong giai đoạn 2022-2023.
• Bảo đảm tình hình tài chính an toàn, lành mạnh, quản lý chặt chẽ chi phí, chất lượng hàng hóa đầu vào, công nợ. Tăng 
cường mối quan hệ hỗ trợ, hợp tác với các đơn vị cùng ngành trong hệ thống của Vietnam Airlines để nâng cao hiệu quả 
sản xuất kinh doanh và chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi.
• Duy trì và nâng cao chất lượng các loại hình kinh doanh dịch vụ hiện có, đồng thời phát triển và mở rộng các loại hình 
dịch vụ mới khi có điều kiện khả thi, trong đó chú trọng các dịch vụ liên quan trong dây chuyền vận tải Hàng không mà 
Công ty có nhiều lợi thế. 
• Tập trung chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ và đúng pháp luật đối với việc thực hiện các dự án đầu tư
• 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 ổn định trong giai 
đoạn khủng hoảng và yêu cầu phát triển bền vững của Công ty. 
• Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực nhằm đảm bảo nguồn nhân lực để thực hiện tốt 
kế hoạch SXKD và đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. 
• Đảm bảo tuyệt đối an ninh hàng không, an toàn vệ sinh thực phẩm trong các khâu của quá trình sản xuất và cung ứng 
dịch vụ hàng không và quy định của các bên quan tâm. 
• Đối với công tác thị trường, marketing: Xây dựng chiến lược kinh doanh, kế hoạch Marketing cụ thể và đề xuất các 
giải pháp phối hợp các đơn vị triển khai thực hiện trong giai đoạn 2022-2025. Trong đó chú trọng mảng kinh doanh trong 
dây chuyền hàng không..
• Đối với các đơn vị kinh doanh thương mại, đào tạo lái xe: phân tích đánh giá tình hình thực hiện SXKD hàng năm, dự 
báo tăng trưởng của thị trường, các yếu tố khách quan của môi trường kinh doanh để xây dựng kế hoạch SXKD, tái cơ cấu 
tổ chức…cho phù hợp với tình hình của từng loại hình, đơn vị.
• Đối với chi phí tăng cường công tác kiểm tra, giám sát dựa trên các định mức kinh tế kỹ thuật đã ban hành và triệt để 
tiết kiệm chi phí trong tất cả các khâu trong quá trình sản xuất và quản lý. Xây dựng và áp dụng công nghệ thông tin trong 
quản lý để đáp ứng yêu cầu quản lý kịp thời, hiệu quả.

MỤC TIÊU ĐỊNH HƯỚNG

STT Nội dung Thực hiện 2022 Kế hoạch 2023

1 Tổng doanh thu 106.817 158.006

2 Tổng chi phí 104.682  151.391

3 Lợi nhuận trước thuế 1.268  6.615

4 Lợi nhuận sau thuế  1.268 6.615

5 Lao động bình quân 360 424

6 Thu nhập bình quân 6,61 8,955

7 Vốn chủ sỡ hữu bình quân 27.678  34.351

ĐVT: triệu đồng
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PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG

• Mục tiêu phát triển bền vững

• Báo cáo tác động liên quan đến môi 

trường
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MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN TỚI MÔI TRƯỜNG

Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ Hàng không và phi 
Hàng không như: cung ứng suất ăn, vật dụng trên tàu bay, kinh doanh vận tải hành khách bằng ôtô, dịch vụ thương mại-bách hóa, 
chế biến ăn uống tại các nhà ga sân bay, dịch vụ đào tạo lái xe ôtô, môtô… MASCO đã từng bước ngày càng lớn mạnh và đóng vai 
trò mắt xích quan trọng trong dây chuyền vận tải Hàng không tại các cảng Hàng không miền Trung.

Phương châm của Công ty là sự phát triển bền vững của Công ty đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục, tạo việc 
làm và môi trường làm việc tốt nhất cho nhân viên của Công ty. Không ngừng đổi mới, sử dụng những công nghệ hiện đại nhằm 
tiết kiệm nhiên liệu và tránh những tác hại ảnh hưởng tới môi trường và người lao động. Phương châm của Công ty là đem lại lợi 
ích cho khách hàng, cổ đông và không ngừng nâng cao lợi ích của cán bộ công nhân viên và trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. 

QUẢN LÝ NGUỒN NGUYÊN VẬT LIỆU TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG

CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN TỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng Là một doanh nghiệp kinh doanh đa ngành nghề, đa lĩnh vực. Trong quá 
trình thực hiện chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn từ 2021-2025, Ban lãnh đạo Công ty luôn nhận thức được yếu tố con 
người là yếu tố quyết định cho mọi sự thành công của doanh nghiệp, vì vậy Công ty luôn ưu tiên thực hiện mục tiêu phát triển nguồn 
nhân lực. Với đội ngũ cán bộ, nhân viên tính đến thời điểm 31/12/2022: 360 người, chính sách nhân sự của Masco hướng đến mục 
đích đưa nguồn nhân lực trở thành một ưu thế cạnh tranh của Công ty, được thể hiện đồng bộ từ chính sách tuyển dụng, đào tạo-
phát triển, lương-thưởng, phúc lợi, các chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc và phát triển văn hóa doanh nghiệp để giữ người giỏi, 
thu hút nhân tài, tạo điều kiện cho tất cả CBCNV được làm việc tốt nhất, được phát triển nghề nghiệp và gắn bó lâu dài với Công 
ty. MAS luôn nỗ lực để có được sự ủng hộ, cống hiến và hợp tác lâu dài với người lao động thông qua sự quan tâm, tạo điều kiện tốt 
nhất cho người lao động được phát huy năng lực làm việc cá nhân.
Công ty luôn tích cực tham gia những hoạt động thiết thực hướng đến mục tiêu trách nhiệm xã hội của doanh Nghiệp. Vẫn còn 
nhiều việc phải thực hiện nhưng chúng tôi quyết tâm tiến bước mạnh mẽ trên hành trình thực hiện những trách nhiệm của công ty 
đối với xã hội. Những hoạt động xã hội từ thiện luôn được Ban lãnh đạo và nhân viên MASCO thường xuyên tích cực hưởng ứng và 
có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Công ty cũng thường xuyên tài trợ cho các hoạt động thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng địa 
phương năm 2022 bao gồm các hoạt động sau:
Viếng thăm các trung tâm nuôi dưỡng người già, trẻ em mồ côi, tàn tật, các trẻ em bị bệnh hiểm nghèo trong các ngày Lễ, Tết, Giáng 
Sinh, Trung Thu, Quốc Tế Thiếu Nhi. 
Quyên góp giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, ngoài ra còn đóng góp 2 ngày lương cho “Quỹ tình thương” của công đoàn Vietnam Airlines 
để tài trợ cho các hoạt động xã hội của Vietnam Airlines.  

Mức nhiên liệu Công ty tiêu thụ trong năm 2022: 
• Xăng: : 201.562 lít
• Dầu: 87.868 lít
• Nhớt: 1.786
• Khí hóa lỏng: 10.631 kg
Năng lượng tiết kiệm được qua các sáng kiến sử dụng năng 
lượng hiệu quả: không có.
Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các 
sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng 
lượng tái tạo): không có.

Hiện nay, sản phẩm chính của Công ty là cung cấp suất ăn 
lên tàu bay, theo đó nguyên liệu được sử dụng để sản xuất 
sản phẩm suất ăn chính là thực phẩm tươi sống và rau củ 
quả, với sản lượng cung ứng suất ăn cả năm 2022: 824.386 
suất ăn được sản xuất trong năm nên lượng nguyên liệu 
chế biến khoảng gần 184 tấn.
Tỷ lệ phần trăm nguyên liệu được tái chế được sử dụng để 
sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính:  Công ty không sử 
dụng nguyên liệu tái chế. 
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QUẢN TRỊ 
CÔNG TY

• Hoạt đồng của hội đồng quản trị

• Hoạt đồng của ban kiểm soát

• Hoạt đồng của ban điều hành và kế 

toán trưởng

• Các giao dịch, thù lao và các khoản 

lợi ích của HĐQT, BKS, BĐH
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HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Định kỳ, Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và kế hoạch sắp tới để HĐQT theo dõi và giám sát kết 
quả quản lý điều hành Công ty. Công tác giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc trong việc tuân thủ các nghị quyết, quyết định 
của ĐHĐCĐ và HĐQT được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ theo đúng thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công 
ty và pháp luật liên quan. Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chữ 8 cuộc họp trực tiếp, cụ thể:

STT Thành viên HĐQT Chức vụ
 Số buổi họp

HĐQT tham dự
 Tỷ lệ tham

dự họp
 Lý do không
tham dự họp

1 Ông Đào Mạnh Kiên Chủ tịch HĐQT 8/8 100%

2 Ông Nguyễn Thanh Đông Ủy viên HĐQT 8/8 100%

3 Ông Trần Thanh Hải Ủy viên HĐQT 8/8 100%

4 Bà Nguyễn Thị Thùy Linh Ủy viên HĐQT 8/8 100%

5 Bà Lê Thị Thùy Linh Ủy viên HĐQT 8/8 100%

 Stt
 Số Nghị quyết/ Quyết

 định
Ngày Nội dung

01 NQ-HĐQT-DVĐN/01 27/01/2022 
Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài 
chính quý IV và năm 2021, lãnh đạo SXKD quý I năm 2022.

02 NQ-HĐQT-DVĐN/02 15/03/2022
Chốt danh sách tham dự và triệu tập Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2022.

03 NQ-HĐQT-DVĐN/03 07/04/2022 Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

04 NQ-HĐQT-DVĐN/04 22/04/2022
Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường 
niên năm 2022.

05 NQ-HĐQT-DVĐN/05 26/04/2022
Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường 
niên năm 2022.

06 NQ-HĐQT-DVĐN/06 03/06/2022
Thông qua báo cáo SXKD quý 1/2022, lãnh đạo SXKD quý 
2/2022 và Quy chế thi đua khen thưởng

07 NQ-HĐQT-DVĐN/07 03/06/2022 Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

08 QĐ-HĐQT-DVĐN/01 06/06/2022 Quyết định ban hành Quy chế thi đua khen thưởng Công ty.

09 NQ-HĐQT-DVĐN/09 07/07/2022
Triển khai Kế hoạch SXKD, KH đầu tư, lựa chọn đơn vị kiểm 
toán soát xét BCTC 6 tháng và năm 2022

10 NQ-HĐQT-DVĐN/10 02/08/2022
Thống nhất cập nhật, thay đổi ngành nghề trên Giấy phép 
Đăng ký kinh doanh.

11 NQ-HĐQT-DVĐN/11 12/12/2022
Thông qua báo cáo SXKD 9 tháng/2022 và chủ trương tăng 
vốn điều lệ năm 2023.

Trong năm qua, HĐQT đã ban hành 11 nghị quyết như sau:

HĐQT không thành lập các iểu ban trực thuộc
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HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BKS, BĐH

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM

Trong năm các thành viên Bản kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp, cụ thể:

STT Thành viên BKS Chức vụ
 Số buổi họp
BKS tham dự

 Tỷ lệ tham
dự họp

 Lý do không
tham dự họp

1 Ông Đinh Hồng Sơn Trưởng BKS 2/2 100%

2 Ông Nguyễn Dũng Ủy viên BKS 2/2 100%

3 Ông Lê Giang Nam Ủy viên BKS 2/2 100%

STT Họ và tên Chức danh Thù lao, thưởng Lương, thưởng 

I Hội đồng Quản trị  

1 Đào Mạnh Kiên Chủ tịch HĐQT 19.500.000

2 Nguyễn Thanh Đông Thành viên HĐQT 10.920.000

3 Trần Thanh Hải Thành viên HĐQT 10.920.000

4 Nguyễn Thị Thùy Linh Thành viên HĐQT 10.920.000

5 Lê Thị Thùy Linh Thành viên HĐQT 10.920.000

II Ban Kiểm soát  

1 Đinh Hồng Sơn Trưởng ban kiểm soát 93.600.000

2 Nguyễn Dũng Thành viên 7.800.000

3 Lê Giang Nam Thành viên 7.800.000

III Ban điều hành  

1 Nguyễn Thanh Đông Tổng giám đốc 370.081.551

2 Trần Thanh Hải Phó tổng giám đốc 286.065.323

3 Phạm Văn Hà Phó tổng giám đốc 286.065.323

4 Nguyễn Thị Minh Huyền Kế toán trưởng 249.157.876

Ban kiểm soát công ty trong năm đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát của mình, cụ thể:
• Tham dự đầy đủ tất cả các phiên họp của Hội đồng quản trị để theo dõi và giám sát hoạt động của HĐQT công ty. Theo đó, nhìn 
chung, trong năm 2022, Ban kiểm soát đánh giá HĐQT đã triển khai thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã đề 
ra từ sau ĐHĐCĐ.
• Trưởng Ban kiểm soát đã chỉ đạo các kiểm soát viên bám sát tình hình hoạt động của đơn vị, hàng quý thực hiện kiểm tra các đơn 
vị để hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác hạch toán kế toán đúng quy định đồng thời thực hiện đúng chính sách với người lao động.
• Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý, năm của Phòng Tài chính Kế toán Công ty lập trước khi trình hội đồng quản trị đồng 
thời phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BKS ĐỐI VỚI HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CỔ ĐÔNG:

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát, HĐQT, Tổng Giám đốc và các Cổ đông đã luôn duy trì được mối quan hệ phối hợp hoạt động tốt, 
Ban Kiểm soát đã thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty, đồng thời phối hợp chặt 
chẽ với HĐQT và Tổng Giám đốc trong việc thực thi nhiệm vụ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty và của cổ đông. 
Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý 
khác:
HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng trong Công ty luôn tạo điều kiện và phối hợp với Ban Kiểm soát trong các 
hoạt động.

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG:

Ban điều hành Công ty đã luôn theo dõi sát sao hoạt động SXKD của Công ty: bố trí nhân lực trong từng thời kỳ, phù hợp với sản 
lượng cung ứng suất ăn mỗi sân bay có chuyến bay đi và đến, vận hành và bảo dưỡng  trang thiết bị, máy móc công tác phù hợp đảm 
bảo vừa phòng chống dịch, vừa sẵn sàng phục vụ khi có chuyến bay, triệt để tiết kiệm chi phí, hoãn hoặc dừng đầu tư để giảm tổn 
thất cho Công ty… mọi hoạt động của Ban điều hành đều hướng đến mục tiêu đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty không bị gián 
đoạn, đảm bảo Công ty không mất khả năng thanh toán mặc dầu hoạt động SXKD thua lỗ trong hai năm liên tiếp, đảm bảo được thu 
nhập tối thiểu cho NLĐ, tìm kiếm các nguồn hỗ trợ thêm cho người lao động…

CÁC GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ 
LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY: 
Không có
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BÁO CÁO 
TÀI CHÍNH

• Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN

• BÁO CÁO TÀI CHÍNH

• THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI 

CHÍNH

08

74MASCO73 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022



75 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022 76MASCO



77 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022 78MASCO



79 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022 80MASCO



81 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022 82MASCO



83 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022 84MASCO



85 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022 86MASCO



87 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022 88MASCO



89 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022 90MASCO



91 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022 92MASCO



93 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022 94MASCO



95 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022 96MASCO



97 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022 98MASCO



99 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022 100MASCO



101 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022 102MASCO



103 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022 104MASCO



105 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022 106MASCO



107 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022 108MASCO



109 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022 110MASCO



111 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022 112MASCO



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG

Ngày 20 tháng 03 năm 2023
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thanh Đông
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