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Với hơn 20 năm hoạt động, MASCO đã có 9 đơn vị thành viên tại 3 sân bay Đà Nẵng, Cam Ranh, 

Phú Bài hoạt động chuyên nghiệp và hiệu quả trong 4 lĩnh vực chính: suất ăn hàng không, vận chuyển 

hành khách bằng taxi, kinh doanh thương mại tại nhà ga hàng không, đào tạo lái xe và các hoạt động 

khác. Trong đó, Công ty xác định cung ứng suất ăn hàng không tại 03 sân bay sẽ là lĩnh vực nền tảng 

cho mọi hoạt động kinh doanh của MASCO - tạo sự ổn định về tài chính, đầu tư để tích lũy và tạo đà 

phát triển trong tương lai. Theo kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 2016 – 2020, MASCO sẽ tiếp 

tục tăng trưởng ổn định, phát triển bền vững các hoạt động kinh doanh chính. Qua đó, Công ty sẽ tận 

dụng cơ hội mở rộng hợp tác đầu tư, ưu tiên khai thác những thế mạnh và năng lực cốt lõi có sẵn. Với 

nhiệm vụ đó, Công ty đã và đang đặt ra cho mình sứ mệnh, tầm nhìn và các chiến lược phát triển sau: 

 

Sứ mệnh  

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 CNV trong mọi hoàn cảnh 

và sự cống hiến cho khách hàng.  

Trong khi duy trì vị trí dẫn đầu 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; 

 

Tầm nhìn  

Để luôn trở thành một đơn vị chủ đạo trong việc 

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: 

(1) Định hướng khách hàng: 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; (2) tinh thần đoàn kết của người 

lao động trong toàn Công ty; (3) tăng cường tính 

minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh, 

quan hệ khách hàng, cổ đông; (4) Phát triển bền 

vững dựa trên những năng lực, giá trị cốt lõi của 

Công ty; (5) 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. 

 

Thông điệp Chủ tịch Hội đồng Quản trị 



 

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 hài 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 trên 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 qui định 
của Pháp luật. 
 

Công ty là đối tác ưu tiên của các nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ đã được được đánh giá và chứng 
nhận. 
 

Chiến lược: 
 
 

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, không 

thể thiếu sự nhiệt huyết, nỗ lực không ngừng của tập thể CBCNV MASCO. 

 

Trân trọng 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị 
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Thông tin Thông tin
chung 



 

Tên tiếng anh : DANANG AIRPORT SERVICES 
JOINT STOCK COMPANY 

Tên viết tắt : MASCO 

Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp số : 

0400102045 do Sở Kế hoạch và Đầu 
tư TP Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 
05/04/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 
13 ngày 19/05/2016. 

Vốn điều lệ : 30.088.160.000 đồng 

Vốn chủ sở hữu : 30.088.160.000 đồng 

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

Số điện thoại : 0511.3830340 

Số fax : 0511.3826133 

Website : www.masco.com.vn 

Mã cổ phiếu : MAS 
 

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

http://masco.com.vn/index.php/vi/


  

Đổi tên thành Công ty 
Cung ứng dịch vụ 
Hàng không sân bay 
Đà Nẵng trực thuộc 
Cục Hàng không dân 
dụng Việt Nam 

Đổi tên thành Công ty 
Dịch vụ Hàng không 
sân bay Đà Nẵng là 
thành viên thuộc 
Tổng Công ty Hàng 
không Việt Nam theo 
quyết định số 328/CP 
ngày 27/5/1995 của 
Thủ tướng Chính 
Phủ.  
 

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 (MASCO) thành 
Công ty cổ phần . 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 

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. 

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. 
 

Công ty Dịch vụ cụm 
cảng hàng không sân 
bay miền Trung 
(Middle 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. 

 

1991 

1995 

1996 

2006 

2007 

2009 



 

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. 

Đến nay, trải qua hơn 
25 năm (1991-2016) 
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 

2014 

2016 

Công ty đã đăng ký 

phiếu 
i Sở

ứng 
i theo 

nh số

SGDHN của 
ứng 

i ngày 
i mã 

ng khoán MAS.

Đến nay, trải qua hơn 

25 năm (1991-2016) 
kể từ khi thành lập, 
cùng với sự phát triển 

2016
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Những thành tích hoạt động, giải thưởng nổi bật trong năm 2016 
  

  

  

   

  

   

 

 

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 chỉ 

có 1 sân bay là sân bay Đà Nẵng. 

 Nhóm 2: là nhóm có sân bay có tần suất bay, dung lượng thị trường trung bình. Nhóm này có 

2 sân bay là sân bay Phú Bài và sân bay Cam Ranh. 

 

  

 

 

Top 30 doanh nghiệp 
minh bạch nhất sàn 
HNX năm 2016.  

 

Tổng Cục trưởng Tổng cục thuế tặng Giấy 
khen vì đã có thành tích thực hiện tốt 
chính sách pháp luật thuế năm 2015. 

i bật trong năm 2016

ấy 
ốt 

Ủy ban 
nhân 
dân 
thành 
phố Đà 
Nẵng 
tôn vinh 
là một 
trong 20 
“Doanh 
nghiệp 
Đà 
Nẵng 
tiêu 
biểu” 
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Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

Mô hình quản trị 

 Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần theo qui 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. 

Các chi nhánh, đơn vị trực thuộc 

Tên Đơn vị : Chi nhánh Phú Bài Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng 

Địa chỉ : Tổ 18, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thùa Thiên Huế, Việt Nam 

Tên Đơn vị : Chi nhánh Nha Trang Công ty Cổ Phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng 

Địa chỉ : Sân bay Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt 
Nam 

Tên Đơn vị : Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô, mô tô Masco Đà Nẵng 

Địa chỉ : 21 Núi Thành, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

Tên Đơn vị : Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô, mô tô Masco Thừa Thiên Huế 

Địa chỉ : 34-36 Nguyễn Lương Bằng, TP. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế 

Tên Đơn vị : Xí nghiệp Vận chuyển hành khách 

Địa chỉ : Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

Tên Đơn vị : Xí nghiệp Sản xuất và Cung ứng suất ăn máy bay 

Địa chỉ : Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

Tên Đơn vị : Xí nghiệp Dịch vụ hàng không 

Địa chỉ : Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

Tên Đơn vị : Xí nghiệp Thương mại và Dịch vụ 

Địa chỉ : Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

Tên Đơn vị : Trung tâm Dịch vụ bảo dưỡng ô tô 

Địa chỉ : Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

Công ty con, công ty liên kết: Không có.   
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 Cơ cấu bộ máy quản lý 

 

 

 

 

 

  

  

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG 
 CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG  
QUẢN TRỊ 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

BAN KIỂM 
SOÁT 

PHÓ TỔNG 
GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG 
GIÁM ĐỐC 

PHÒNG  
TỔ CHỨC 

HÀNH CHÍNH 

PHÒNG  
KẾ HOẠCH 

KINH DOANH 

PHÒNG  
TÀI CHÍNH 
KẾ TOÁN 

PHÒNG 
MARKETING QUẢN 
LÝ – CHẤT LƯỢNG 

Xí 
nghiệp 

sản 
xuất 
và 

cung 
ứng 
suất 
ăn 

máy 
bay 

Xí 
nghiệp 

vận 
chuyển 
hành 
khách 

Xí 
nghiệp 
thương 
mại và 
dịch vụ 

Chi 
nhánh 
công 
ty tại 
Phú 
Bài – 
Thừa 
Thiên 
Huế 

Chi 
nhánh 
công 
ty tại 
Nha 

Trang 
– 

Khánh 
Hòa 

Xí 
nghiệp 

dịch 
vụ 

hàng 
không 

Trung 
tâm 
dịch 

vụ bảo 
dưỡng 

oto 

Trung 
tâm Dạy 
nghề lái 
xe Oto – 

Moto 
MASCO 
Đà Nẵng 

 
Trung 

tâm Dạy 
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Thiên 
Huế 
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Định hướng phát triển 
Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: 

Phát triển vững mạnh và hài hòa theo định hướng đến năm 2020 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..); kinh doanh vận chuyển du lịch, kinh 

doanh khách sạn.  

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, tổng phương 

tiện taxi trên 200 đầu xe, diện tích kinh doanh 20.000m2.  

 

 

 

 

 

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 50 – 60% dung lượng thị trường kinh doanh dịch vụ 

hàng không.  

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 Thực hiện, duy trì và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

ISO 9001:2008, tiến đến áp dụng hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm trong quá trình 

sản xuất, chế biến thực phẩm ISO 22000-2005.  

 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 chất lượng và dịch vụ không ngừng nâng cao.  

 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 thị phần 

 

Về chức năng 
hoạt động 

 

Về chính sách 
chất lượng 
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 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.  

 

 

 

 

 

 

 Hơn 20 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 

9001:2008.  

 Luôn xem nhân lực là tài sản vô giá, là yếu tố then chốt đã mang lại thành công vượt bậc 

cho Công ty.  

 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. 

 

 

  

Về tài chính 

 

Về nhân lực 
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Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các mục tiêu phát triển bền vững  

Với tầm nhìn dài hạn, MASCO xác định các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là lĩnh vực kinh doanh dịch vụ 

hàng không và phi 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. 

Kiên trì với năng lực cốt lõi trong kinh doanh dịch vụ thương mại hàng không, cung ứng suất 

ăn trên tàu bay, dịch vụ taxi, dịch vụ quảng cáo tại sân bay và trên taxi...  

 
Tăng cường đầu tư và mở rộng dịch vụ vận chuyển hành khách bằng ta-xi, giữ vững và 

phát huy lợi thế, năng lực cạnh tranh của MASCO trước các đối thủ cạnh tranh. Đặc biệt 

chú trọng 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.  

 

Đẩy mạnh họat động kinh doanh vận chuyển Taxi.  

 

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; Taxi tại chi nhánh Phú 

Bài, Du lịch, Nhà hàng, Khách sạn và các dịch vụ tiện ích phi hàng không tại các sân bay 

khu vực miền Trung.  

 
Mở rộng chức năng sản xuất, gia công may mặc hiện nay thông qua việc đầu tư nhân lực, 

cơ sở vật chất hiện đại nhằm vừa nâng cao năng lực sản xuất phù hợp với yêu cầu của các 

Hãng hàng không, Hãng vận chuyển du lịch trong nước (sản phẩm chăn dạ kính che mắt) 

và sản phẩm hàng hóa cho lĩnh vực thương mại tại Công ty; đặc biệt là sản phẩm may mặc 

mang tính thời trang, bản sắc văn hóa dân tộc phù hợp thị hiếu của khách hàng trong và 

ngoài nước.  

 
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 
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Các nhân tố rủi ro 

Rủi ro kinh tế 

Tăng trưởng kinh tế  

Kinh tế - tài chính thế giới trong năm 2016 đã có nhiều diễn biến phức tạp. Theo báo cáo của Ủy ban 

giám sát tài chính quốc gia, ước tính tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2016 vào mức 3,1% (thấp hơn 

so với 2015 là 3,2%). Nguyên nhân do giá hàng hóa thế giới giảm ảnh hưởng đến tăng trưởng của các 

nền kinh tế mới nổi và đang phát triển. Trong khi đó, khủng hoảng tài chính toàn cầu, cùng với quá 

trình “già hóa dân số” đã gây ảnh hưởng lâu dài đến năng suất của các nền kinh tế phát triển. 

Đối với nền kinh tế Việt Nam, trong năm 2016 các chỉ số kinh tế vĩ mô tiếp tục tăng trưởng, tuy nhiên 

mức tăng trưởng thể hiện chưa vững chắc, với GDP đạt 6,21% thấp hơn nhiều so với mức tăng 6,68% 

năm 2015 nhưng cao hơn mức tăng các năm 2012-2014 cho thấy kinh tế Việt Nam vẫn giữ được đà 

tăng trưởng.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lạm phát tiếp tục duy trì ở mức thấp; CPI cả năm 2016 tăng 2,66% so với năm trước; Tổng kim ngạch 

xuất khẩu tăng trưởng 8,6%; Thị trường tiền tệ tương đối ổn định; Thị trường chứng khoán diễn biến 

tích cực (kết thúc 31/12/2016, chỉ số VNIndex đóng cửa 664,87 điểm, tăng 14,82% so với cuối năm 

2015. HNXIndex đóng cửa 80,12 điểm, tăng 0,2% so với cuối năm 2015. Upcom Index đóng cửa 53,82 

điểm, tăng 4,97% so với cuối năm 2015). Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn bộc lộ những tồn tại cần lưu 

ý: tỷ lệ nợ công và bội chi ngân sách còn cao (theo số liệu từ Tổng cục thống kê, bội chi ngân sách 

năm 2016 lên đến 192.000 tỷ đồng); xử lý nợ xấu chưa triệt để trong khi quá trình chuyển đổi mô hình 

tăng trưởng theo chiều sâu còn chậm, những hạn chế này có thể tiềm ẩn rủi ro trong dài hạn. 

5,48% 5,78%
6,56% 6,68%
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Những rủi ro kinh tế trên, nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 

các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, và Cổ phiếu Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không Sân bay Đà 

Nẵng cũng không nằm ngoài sự tác động trên. 

Tỷ giá 

Nhìn chung, đa phần các hoạt động của Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng đều 

thanh toán bằng đồng Việt Nam nên kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty không chịu tác động 

trực tiếp của rủi ro tỷ giá. 

Tuy nhiên nguồn thu của Công ty phụ thuộc vào lưu lượng khách hàng của ngành hàng không, trong 

khi đó ngành này lại có kết quả hoạt động kinh doanh chịu ảnh hưởng rất lớn từ sự biến động tỷ giá. 

Đặc biệt trong giai đoạn khủng hoảng tài chính, chênh lệch tỷ giá giữa các nước có hãng hàng không 

bay đi và bay đến biến động từng giờ từng phút khi chuyển tiền bán vé bằng đồng bản tệ sang đồng 

USD, hệ quả là các hãng hàng không bị lỗ và dừng bay trong thời gian dài. Cùng trong lĩnh vực Hàng 

không, hoạt động của Công ty không thể tránh khỏi sự ảnh hưởng này. 

Lãi suất  

Rủi ro lãi suất của Công ty phát sinh chủ yếu từ các khoản vay đã ký kết. 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 quản trị công ty 

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.  Một số rủi ro quản trị Công 

ty cần lưu ý có thể kể đến như: 

- 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: khả năng tổn thất do Công ty không xử lý đúng quy định, 

không thỏa đáng các chính sách lương thưởng và nhân sự, không đảm bảo quyền lợi cho người lao 

động - một trong các nhóm lợi ích liên quan được đề cập ở trên trong quản trị doanh nghiệp. 

- 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. 

- 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. 

- Cơ cấu cổ đông chưa hiệu quả, tỷ lệ sở hữu quá phân tán, hoặc có nhiều nhóm cổ đông lớn nhưng 

không đồng thuận dẫn đến việc khó khăn khi thống nhất các ý kiến, kế hoạch trong hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty. 
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- 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. 

Do vậy, 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. 

Rủi ro đặc thù 

Rủi ro cạnh tranh 

Hiện tại trong sân bay Đà Nẵng, Cam Ranh có các đơn vị Kinh doanh thương mại dịch vụ Hàng không 

với đơn vị chủ quản là Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), Công ty Cổ phần Đầu tư khai 

thác nhà ga Quốc tế Đà Nẵng và các đơn vị ngoài ngành hàng không tham gia vào hoạt động cùng loại 

hình kinh doanh của Công ty trong lĩnh vực kinh doanh thương mại 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. 

Hiện nay, tại nhà ga Quốc tế Đà Nẵng và Cam Ranh, ngoài Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam 

– Chi nhánh Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng kinh doanh khai thác các loại hình dịch vụ trên thì có 

thêm các đơn vị mới tham gia vào ngành và sẽ là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ đối với Công ty trong 

thời gian đến. 

Đối với lĩnh vực Ta-xi: Trong lĩnh vực kinh doanh ta-xi, do mức giá được được xây dựng theo chủng 

loại xe của Hiệp hội Ta-xi tương đối ổn định, nên các công ty cạnh tranh với nhau chủ yếu bằng chất 

lượng: phương tiện vận chuyển, dịch vụ gia tăng và tính chuyên nghiệp.  

Rủi ro đặc thù ngành 

Là đơn vị hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ hàng không và có liên quan chặt chẽ đến ngành 

du lịch trong nước, quốc tế nên Công ty có những rủi ro mang tính đặc thù của ngành như: rủi ro về 

tình hình kinh tế vĩ mô (như đã đề cập ở trên), rủi ro về môi trường dịch bệnh và về điều kiện vệ sinh 

an toàn thực phẩm. 

Về tình trạng dịch bệnh: Nước Việt Nam ở vùng nhiệt đới gió mùa khí hậu 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 tại Việt 

nam. 

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…nhưng 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..., đây là rủi ro tiềm tàng có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty. 

Rủi ro luật pháp 

Rủi ro về luật pháp là những thay đổi trong hệ thống các văn bản luật trực tiếp hoặc gián tiếp điều chỉnh 

hoạt động của Công ty. 
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Để tăng cường hiệu quả quản lý cũng như tạo hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp tăng trưởng 

và phát triển, Nhà nước đã thực hiện ban hành một loạt các hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật 

nhằm điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Công ty cổ phần Dịch vụ hàng 

không sân bay Đà Nẵng hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, mọi hoạt động của Công ty được 

điều chỉnh bởi hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: Luật doanh nghiệp, Luật chứng 

khoán, các văn bản pháp luật và các thông tư hướng dẫn liên quan. Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất 

của Công ty chịu sự quản lý chặt chẽ về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và an ninh an toàn hàng 

không của các cấp quản lý nhà nước. 

Việt Nam đang trong quá trình phát triển và hội nhập với kinh tế thế giới, mọi sự thay đổi về chính sách 

quản lý cũng như sự thay đổi về các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động của các doanh 

nghiệp nói chung cũng như của các doanh nghiệp trong ngành luôn có thể xảy ra, ảnh hưởng đến hoạt 

động của Công ty. 

Rủi ro khác  

Các rủi ro bất khả kháng như động đất, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh… đều gây ảnh hưởng đến 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Để hạn chế tối đa thiệt hại, Công ty đã tham gia vào các 

hợp đồng bảo hiểm cho các tài sản và công trình xây dựng của Công ty. 



  



 

Tình hình 
hoạt động 
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Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2016  
Kết thúc năm 2016, kết quả hoạt động kinh doanh của MASCO như sau: 

STT Chỉ tiêu ĐVT 2015 2016 % Tăng/ 
Giảm 

1 Doanh thu thuần Triệu đồng 228.234,01 296.112,02 29,74% 

2 Giá vốn hàng bán Triệu đồng 159.017,75 216.740,34 36,30% 

3 Doanh thu hoạt động tài 
chính Triệu đồng 735,55 549,73 -25,26% 

4 Chi phí tài chính, bán hàng, 
quản lý doanh nghiệp Triệu đồng 22.706,70 26.835,37 18,18% 

5 Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh Triệu đồng 47.245,10 53.086,04 12,36% 

6 Lợi nhuận khác Triệu đồng 825,15 2.537,74 207,55% 

7 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 48.070,25 55.623,78 15,71% 

8 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 37.693,79 44.664,21 18,49% 

9 EPS Triệu đồng        12.039    14.442  19,96% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong năm 2016, chỉ tiêu doanh thu thuần tăng trưởng rất tốt, ở mức 29,74% so với 2015. Doanh 

thu tăng chủ yếu ở lĩnh vực suất ăn quốc tế, bán hàng bách hóa trong sân bay và dịch vụ taxi. Lý do 

chính là do lượng khách du lịch đi và đến tại Đà Nẵng, Nha Trang tăng trưởng mạnh hơn so với tỷ 

lệ dự báo của Công ty. 

Tổng các chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp có tăng 18,18% so với năm 2015 do để 

đáp ứng sự tăng trưởng của hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, do Công ty trong năm qua 

đã kiểm tra rà soát lại các định mức tiêu hao không phù hợp trong sản xuất và áp dụng điều chỉnh 

triệt để, thực hiện phong trào tiết kiệm toàn Công ty nên góp phần làm giảm chi phí vật tư, giá vốn 

hàng bán. Bên cạnh đó, tốc độ tăng của doanh thu lớn hơn nên đã góp phần làm cho lợi nhuận trước 

và sau thuế tăng lần lượt là 15,71% và 18,49%.  
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Tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra: 

Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 2016 Thực hiện 2016 Thực hiện/ 
Kế hoạch 

VCSH bình quân Triệu đồng 36.783 59.522 161,82% 

Doanh thu thuần Triệu đồng 274.300 296.112 107,95% 

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 53.337 55.623 104,29% 

Tổng mức đầu tư  Triệu đồng 51.604 22.072 42,77% 

 

  

Đánh giá về tổng quan, các chỉ tiêu kế hoạch được đề ra trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và 

điều chỉnh ở ĐHCĐ bất thường về cơ bản đã hoàn thành một cách xuất sắc. Doanh thu thuần và lợi 

nhuận trước thuế đều vượt mức kế hoạch, lần lượt là 7,95% và 4,29%.  
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Tổ chức và nhân sự 

Danh sách Ban điều hành 

Thành viên Chức vụ Số lượng cổ phần 
nắm giữ 

Tỷ lệ sở hữu/ 
Vốn điều lệ 

Nguyễn Thanh Đông Tổng giám đốc 131.724 4,38% 

Phạm Văn Hà Phó Tổng Giám đốc 3.800 0,13% 

Trần Thanh Hải Phó Tổng Giám đốc 2.400 0,08% 

Phan Hữu Tâm Kế toán trưởng - - 

 

 

 Ông Nguyễn Thanh Đông  

 Tổng Giám đốc   

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác  07/1993 – 10/1994: Cán bộ Công ty Cụm cảng HK Sân bay Miền Trung 

 11/1994 – 10/1998: Giám đốc Xí nghiệp Cung ứng Suất ăn – Công ty 

Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng 

 11/1998 – 03/2006: Bí thư Đảng ủy; Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ 

Hàng không Sân bay Đà Nẵng 

 04/2006 – 2015: Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng quản trị; Tổng Giám 

đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng 

 04/2016 – Nay: Tổng Giám đốc; Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ 

phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng 

 

 

 Ông Phạm Văn Hà  

  Phó Tổng Giám đốc 

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác  01/1993 – 11/2004: Đảng viên; Bí thư Chi bộ; Giám đốc Xí nghiệp Dịch 

vụ Thương nghiệp – Công ty Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng 

 12/2004 – 03/2006: Phó Bí thư Đảng ủy; Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ 

Hàng không Sân bay Đà Nẵng 

 04/2006 – Nay: Đảng ủy viên; Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch 

vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng 
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Ông Trần Thanh Hải  

Phó Tổng Giám đốc 

Trình độ chuyên môn Thạc sĩ quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác  11/1991 – 10/1993: Kế toán TH – Công ty Dịch vụ và Vật tư 

Lâm nghiệp Đà Nẵng 

 11/1993 – 10/1999: Kế toán TH – Công ty Dịch vụ Hàng không 

Sân bay Đà Nẵng 

 11/1999 – 3/2006: Đảng viên, Bí thư Chi bộ; Đảng Ủy viên; Kế 

toán trưởng – Công ty Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng 

 04/2006 – 2011: Đảng Ủy viên; Kế toán trưởng Công ty cổ 

phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng 

 06/2011 – Nay: Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ nhiệm UBKT Đảng 

ủy; Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không 

Sân bay Đà Nẵng 

  

 

Ông Phan Hữu Tâm  

Kế toán trưởng   

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác  08/2004 – 09/2006: Kế toán tổng hợp Công ty Thép Đà Nẵng 

 10/2006 – 09/2010: Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán 

và kế toán AAC 

 10/2010 – 11/2011: Phó phòng KT – TC Công ty Cổ phần Thép 

Đà Nẵng 

 11/2011 – Nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng 

không Sân bay Đà Nẵng 

 

 

Những thay đổi trong ban điều hành 

Trong năm 2016, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng có bổ nhiệm lại ông Phạm 

Văn Hà và ông Trần Thanh Hải vào vị trí Phó Tổng giám đốc, ông Phan Hữu Tâm vào vị trí Kế toán 

trưởng. 

Đồng thời, Công ty có chấm dứt hợp đồng lao động kể từ ngày 15/06/2016 đối với ông Đoàn Trọng 

Tiến, chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty, theo nguyện vọng cá nhân. 
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Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với 

người lao động 

Tính đến ngày 31/12/2016  tổng số lao động của Công ty là 740 người, trong đó có 511 nam và 229 

nữ. Cơ cấu lao động của Công ty thể hiện như sau: 

STT Phân loại lao động 
Tại ngày 31/12/2016 

Số lượng Tỷ lệ (%) 

I Theo trình độ lao động   

1 Trình độ Đại học và trên Đại học 112 15,14% 

2 Trình độ Cao đẳng 41 5,54% 

3 Trình độ Trung cấp 70 9,46% 

4 Lao động khác 517 69,86% 

II Theo Tính chất của hợp đồng lao động    

1 Hợp đồng có thời hạn dưới 1 năm 161 21,75% 

2 Hợp đồng có thời hạn từ 1 – 3 năm 294 39,73% 

3 Hợp đồng không xác định thời hạn  285 38,52% 

 

 

 

  

Chế độ làm việc 

Công ty tổ chức làm việc 8h/ngày từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng tuần, nghỉ trưa 2h. Khi 
có yêu cầu công việc, người lao động có 
thể đăng ký làm thêm giờ nhưng không 
quá 4h/ngày hoặc 200h/năm phù hợp 
với Bộ luật lao động và Thỏa ước lao 
động tập thể. 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.  

 

Điều kiện làm việc 

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. 

 

Nghỉ phép, lễ, tết 

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. 

Chính sách đối với người lao động 

Chính sách đối với người lao động của Công ty 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. 

Đảm bảo việc làm cho người lao động 

Để đảm bảo việc làm cho hơn 700 lao động, Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn tìm cách đa dạng 

hóa ngành nghề, tìm kiếm những khách hàng tiềm năng, những đối tác mới trong và ngoài nước, 

mở rộng thị trường kinh doanh. 
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  Chế độ lương 

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 

Chế độ thưởng 

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. 

 

Bảo hiểm và phúc lợi 

Công ty tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm 

xã hội và bảo hiểm y tế cho tất cả CBCNV.  

 
Tổ chức công đoàn, đoàn thanh 

niên: 

Công đoàn và đoàn thanh niên 

Công ty hoạt động khá hiệu quả 

tạo điều kiện cho CBCNV Công 

ty được nâng cao đời sống tinh 

thần và sức khỏe. Thường 

xuyên tổ chức đi tham quan, 

sinh hoạt, học tập,... nhân các 

ngày lễ lớn trong năm, 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 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. 

Chính sách tạo nguồn nhân lực 

 Tuyển dụng:  

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 chức danh 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. 

 

Đào tạo:  

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, 

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. 
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Tổng mức đầu tư kế hoạch năm 2016 được phê duyệt là 

51,604 tỷ đồng. 

Tổng mức thực hiện năm 2016 là 22,072 tỷ đồng đạt 

42,77% so với kế hoạch. 

Dự án chuyển tiếp 2015 sang năm 2016 : 9,656 tỷ đồng, 

trong đó : 

 Đầu tư trang thiết bị  : 5,574 tỷ đồng 

 Nhà chế biến suất ăn Phú Bài : 4,082 tỷ đồng 

 

Dự án đầu tư mới 2016 :  

 Máy móc thiết bị   :  10,431 tỷ đồng  

 Thiết bị máy móc lẻ  :    0,460 tỷ đồng 

 Thiết bị Khu chế biến suất ăn HUI :    1,525 tỷ đồng  

 Tổng cộng thực hiện năm 2016 :  22,072 tỷ đồng 

 

Các hạng mục không thực hiện đầu tư trong năm 2016 bao gồm : 

 Đầu tư 20 xe taxi do chưa xin được giấy phép tăng đầu xe hoạt động SXKD.  

 Dự án mở rộng Khu chế biến suất ăn Cam Ranh với tổng mức đầu tư được phê duyệt là 16,0 

tỷ đồng , Công trình đã triển khai thi công từ tháng 10/2016 dự kiến hoàn thành đưa vào sử 

dụng đầu tháng 5/2017, tuy nhiên trong năm 2016 Công ty chưa thực hiện nghiệm thu và giải 

ngân hạng mục nào của công trình nên tổng giá trị đầu tư của dự án sẽ được chuyển tiếp sang 

năm 2017 là 16,0 tỷ đồng. 

 Về dự án xây dựng cơ sở chế biến suất ăn Đà Nẵng : ĐHĐCĐ bất thường 2016 đã thông qua 

chủ trương và giao HĐQT MASCO triển khai tiến hành thuê khu đất của Quân chủng PKKQ 

để xây dựng cơ sở chế biến suất ăn Đà Nẵng. Công ty trực tiếp làm việc với Sư trưởng Sư 

đoàn 372 về việc hợp tác thuê khu đất thuộc Sư đoàn nằm trong sân bay Đà Nẵng để xây 

dựng cơ sở chế biến suất ăn Đà Nẵng và thống nhất bằng văn bản trình xin ý kiến của Tư lệnh 

Quân chủng PKKQ quyết định. Đến nay Công ty vẫn đang còn chờ ý kiến của Tư lệnh Quân 

chủng PKKQ về việc thuê đất thuộc Sư đoàn 372. 

 

 

 

  

Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 
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Tình hình tài chính  

Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016 % tăng giảm 

Tổng giá trị tài sản Triệu đồng 110.091,50 127.386,56 15,71% 

Doanh thu thuần Triệu đồng 228.234,01 296.112,02 29,74% 

Lợi nhuận từ hoạt động 
kinh doanh 

Triệu đồng 
47.245,10 53.086,04 12,36% 

Lợi nhuận khác Triệu đồng 825,15 2.537,74 207,55% 

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 48.070,25 55.623,78 15,71% 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 37.693,79 44.664,21 18,49% 

 

 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 0,97 1,12 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,80 0,92 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 48,89% 50,72% 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 95,65% 102,93% 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 19,02 26,21 

Vòng quay tài sản Vòng 2,16 2,49 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần % 16,52% 15,08% 

Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 67,73% 75,04% 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 35,69% 37,62% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần % 20,70% 17,93% 
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Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Cổ phần 

Hiện nay, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Đà Nẵng đã phát hành 3.008.816 cổ phiếu, trong đó: 

 Số cổ phiếu phổ thông: 3.008.816 cổ phiếu 

 Số cổ phiếu ưu đãi: 0 cổ phiếu 

 Số cổ phiếu đang lưu hành: 3.008.816 cổ phiếu 

 Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu 

 Số cổ phần chuyển nhượng tự do: 3.008.816 cổ phiếu 

 Số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phiếu 

 Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng. 

Cơ cấu cổ đông  

Cơ cấu cổ đông theo loại hình sở hữu 

STT Cơ cấu cổ đông Số lượng  
cổ đông 

Cổ phiếu  
sở hữu 

Tỷ lệ trên  
vốn Điều lệ (%) 

1 Cổ đông trong nước 394  2.536.342  84,30% 

- Cá nhân 378  1.029.122  34,20% 

- Tổ chức 16  1.507.220  50,09% 

2 Cổ đông ngoài nước 69 472474 15,70% 

- Cá nhân 50 123064 4,09% 

- Tổ chức 19  349.410  11,61% 

Tổng cộng 463  3.008.816  100% 

Danh sách cổ đông chốt ngày 08/02/2017 

Danh sách cổ đông lớn 

Tên tổ chức/ 
cá nhân Địa chỉ Số lượng cổ 

phần 
Tỷ 

lệ/VĐL 

Tổng công ty  Hàng không 
Việt Nam 

200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, 
Hà Nội 1.085.405 36,07 % 

Lê Thị Thuỳ Linh K33/25 Núi Thành, Đà Nẵng 152.338 5,06 % 

Danh sách cổ đông chốt ngày 08/02/2017 
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Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Kể từ khi hoạt động dưới hình thức là CTCP đến nay, Công ty đã trải qua quá trình tăng vốn như 

sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong năm 2016, Công ty không tăng vốn điều lệ. 

Giao dịch cổ phiếu quỹ 

Không có. 

Các chứng khoán khác 

Không có. 
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Báo cáo liên quan đến cộng đồng và xã hội của Công ty 
Với tầm nhìn dài hạn, MASCO xác định các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là lĩnh vực kinh doanh dịch vụ 

hàng không và phi 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. 

Quản lý nguồn nguyên liệu 

Tổng lượng nguyên liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ 
chính của công ty: 

Hiện nay, sản phẩm chính của công ty đó là suất ăn và chăn dạ cấp 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.  

Khối lượng nguyên vật liệu trong năm Công ty đã sử dụng: 

o Nguyên liệu chế biến gần 2 triệu suất ăn: 500 tấn;  

o Nguyên liệu (vải) sản xuất 140.000 sản phẩm chăn dạ: gần 70 tấn.  

Tỷ lệ phần trăm nguyên liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ 
chính của tổ chức: Công ty không sử dụng nguyên liệu tái chế 

Tiêu thụ năng lượng 

Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp 

o Năng lượng điện: Mức điện tiêu thụ trực tiếp trong năm 2016 là gần 700.000 kwh, còn năng 

lượng gián tiếp công ty không tiêu thụ. 

o Xăng dầu: Mức tiêu thụ xăng dầu của Công ty trong năm 2016 là khoảng 600.000 lit.  

 

Năng lượng tiết kiệm thông 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); báo cáo kết quả của các sáng kiến này: không 

có 

Tiêu thụ nước: 

Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, công 

ty sử dụng nguồn nước từ hệ thống nước thủy cục của thành phố với mức sử dụng hơn 15.000 

m3 trong năm 2016 

Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: không có 
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Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 

Công ty đã tiến hành nhiều hoạt động cụ thể nhằm giáo dục, gắn kết sự tham gia trực tiếp của cán 

bộ đối với các hoạt động vì môi trường. Với khẩu hiệu “Hành động nhỏ cho thay đổi lớn”, Công ty 

đã phát động và triển khai hiệu quả các chương trình như hưởng ứng tham gia Giờ Trái đất; 

chương trình tiết kiệm điện và hạn chế sử dụng năng lượng; Ngày Chủ nhật Xanh, tham gia vệ 

sinh môi trường do Đoàn Thanh niên Thành phố Đà Nẵng tổ chức,… 

Triển khai chương trình 5S nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm tác động tới môi trường: 

Ý thức bảo vệ môi trường cần xuất phát từ việc xây dựng môi trường sạch sẽ, không gian thông 

thoáng tại nơi làm việc. Do đó, MASCO đã xây dựng hệ thống hồ sơ, tài liệu được “Sàng lọc -  Sắp 

xếp - Sạch sẽ – Săn sóc – Sẵn sàng”, lưu trữ một cách khoa học giúp giảm thiểu tối đa thời gian 

tìm kiếm, góp phần nâng cao hiệu quả công việc đồng thời cũng tránh được những lãng phí không 

cần thiết về giấy tờ, vật phẩm văn phòng tiêu thụ, ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường. 

Tích cực tuyên truyền sử dụng năng lượng hiệu quả: Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ 

nhân viên về việc sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, MASCO đã đẩy mạnh truyền thông 

trong toàn hệ thống thông qua các kênh thông tin: poster, bản tin điện tử, bản tin nội bộ.  

Masco đã hành động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2015 tại Việt Nam với chủ đề “Tiết kiệm 

năng lượng - ứng phó biến đổi khí hậu", Ban lãnh đạo Công ty và các tổ chức Công đoàn, đoàn 

thanh niên cơ sở đã tuyên truyền, phân tích ý nghĩa, hiệu quả  của việc tiết kiệm năng lượng thông 

qua việc thay đổi nhận thức và thói quen nhỏ của người lao động  trong việc sử dụng các nguồn 

năng lượng một cách hiệu quả và hợp lý. 

Trên cơ sở đánh giá các tác động tới môi trường, MASCO đã xây dựng Đề án bảo vệ môi trường 

và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt. Đề án này bao gồm các nội dung liên quan 

đến giải pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước thải thông qua việc ứng dụng công nghệ vi sinh 

trong xử lý nước thải, dọn dẹp hệ thống cống thoát nước để đảm bảo thông thoáng sạch sẽ; kiểm 

tra định kỳ hệ thống xử lý thu gom và thoát nước thải đảm bảo đáp ứng được tiêu chuẩn hiện hành. 

Ngoài ra, Công ty cũng đầu tư hơn 250 triệu đồng xây dựng và cải tạo lại hệ thống xử lý nước thải 

phù hợp với các điều kiện quy định về môi trường nhằm nâng cao công suất và xử lý hiệu quả hơn. 

Chính sách liên quan đến người lao động 

Trong quá trình thực hiện chiến lược phát triển Công ty giai đoạn từ 2015 - 2020, là đơn vị kinh 

doanh dịch vụ trong ngành hàng không, yếu tố con người quyết định hàng đầu, do vậy MASCO luôn 

ưu tiên thực hiện mục tiêu phát triển nguồn nhân lực - nhân tố quyết định sự thành công của doanh 

nghiệp. Với đội ngũ cán bộ, nhân viên tính đến hết năm là 592 người, chính sách nhân sự của 

MASCO được xây dựng với 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 cán bộ nhân viên được làm việc tốt nhất, được phát 

triển nghề nghiệp và gắn bó lâu dài với Công ty. 

Chính sách tuyển dụng:  
Việc tuyển dụng phải thỏa mãn mục tiêu, yêu cầu chiến lược phát triển kinh doanh ngắn và dài hạn 
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của công ty, được thực hiện theo từng thời điểm cụ thể và theo kế hoạch hàng năm. 

Nhân sự được tuyển dụng không chỉ nhằm đáp ứng được yêu cầu công việc hiện tại mà còn là 

nhân tố phát triển trong tương lai. 

Việc tuyển dụng được thông báo công khai trong toàn hệ thống, trên website của Công ty, từ  các 

tổ chức dịch vụ cung ứng nhân lực tại địa phương và trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Mỗi vị trí, chức danh công việc thuộc các ngành nghề tuyển dụng phù hợp với lĩnh vực kinh doanh 

của công ty đều có tiêu chí, tiêu chuẩn tuyển dụng riêng và được thực hiện theo đúng Quy trình 

tuyển dụng của công ty. 

Chính sách việc làm:  

Công ty cam kết bố trí đầy đủ công việc phù hợp, đảm bảo thực hiện đúng chỉ tiêu “đúng người, 

đúng việc”, tạo cơ hội làm việc công bằng, khách quan, hợp lý cho tất cả CBNV tùy theo trình độ, 

năng lực thực tế của mỗi người trên mọi phương diện : tuyển dụng, đào tạo - phát triển, cơ hội 

thăng tiến, lương - thưởng - phúc lợi, thực hiện các chế độ đãi ngộ khác. 

Chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 

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 :  

Hoạt động đào tạo vừa giúp CBNV đã được đào tạo áp dụng hiệu quả vào công việc thực tế đang 

đảm nhiệm, vừa giúp CBNV có thể xác định được mục tiêu phát triển của bản thân phù hợp với 

mục tiêu phát triển của Công ty. Cụ thể, 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 (từ 

nhiều năm nay, Công ty đã lập Quỹ đào tạo và phát triển riêng. Năm 2016, kinh phí dành cho việc 

đào tạo tại công ty là 470 triệu đồng, số lượng người được đào tạo gần 354 lượt: 

 Mỗi vị trí, chức danh công việc thuộc các ngành nghề có nhu cầu đào tạo phát triển đều có tiêu 

chuẩn đào tạo riêng và được thực hiện theo đúng Quy trình đào tạo của Công ty. 

 CBNV sau khi ký hợp đồng lao động 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. Ngoài ra, Công ty còn xét hỗ trợ học phí đối với các CBNV có nỗ 

lực tự đào tạo phù hợp với chuyên môn.  

Trong thời gian tới, Công ty thực hiện kết hợp với việc xây dựng một hệ thống đánh giá công việc 

công bằng, khách quan nhằm tạo điều kiện tối đa cho việc nâng cao hiệu quả công việc và phát 

triển cá nhân được xem xét công nhận, cũng là để tất cả CBNV Công ty đều có cơ hội thăng tiến 

bình đẳng tại Công ty. 

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ 

Công ty chủ trương xây dựng một hệ thống tiền lương cạnh tranh, phù hợp với quan hệ tiền lương, 

tiền công trên thị trường, đảm bảo có động lực khuyến khích tăng năng suất lao động ngày một 

cao hơn; giữ được người giỏi và thu hút được nhân tài.  

Tại Công ty, người lao động được hưởng các chế độ thu nhập, tiền thưởng theo quy chế rõ ràng. 

Năm 2016, thu nhập bình quân của người lao động tại công ty đạt 7,627 triệu đồng/người/tháng.  



    

4| Báo cáo thường niên 2016  

Thu nhập được trả căn cứ thị trường lao động, trình độ, năng lực, vai trò, trách nhiệm, khối lượng 

công việc thực tế tại đơn vị, kết quả công việc của người lao động. 

Bên cạnh việc duy trì thường xuyên phong trào thi đua trong toàn đơn vị, Công ty còn xây dựng và 

tổ chức thực hiện quy định khen thưởng của Công ty luôn kịp thời, có hiệu quả. Các tập thể, cá 

nhân đạt thành tích xuất sắc định kỳ hoặc đột xuất đều được công nhận và khen thưởng xứng 

đáng, công bằng, công khai. 

Công ty luôn thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật lao động về các chế độ bảo hiểm 

bắt buộc như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, khám sức khỏe định kỳ. Đồng 

thời, thường xuyên nâng cao chính sách phúc lợi dành cho CBNV theo Thỏa ước lao động tập thể 

hàng năm với mức độ thực hiện từ bằng đến cao hơn Luật định. Đặc biệt trong đó, phần lớn các 

khoản phúc lợi, đãi ngộ như: khuyến khích người lao động luân phiên nghỉ hết phép được hưởng 

nguyên lương, số ngày nghỉ việc riêng nhưng vẫn hưởng nguyên lương, suất trợ cấp khó khăn đột 

xuất, suất chi thăm hỏi CBNV có việc cưới, việc tang, ốm đau, nằm viện, thai sản, tham quan nghỉ 

mát, khám sức khỏe định kỳ, ưu đãi CBNV nghỉ hưu… đều được thực hiện cao hơn Luật định. 

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… 

Bên cạnh đó, 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 CBNV 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. 

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương 

 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. Tổng số tiền Công ty tài trợ cho các hoạt động thể hiện trách 

nhiệm đối với cộng đồng địa phương năm 2016 lên tới gần 500 triệu đồng bao gồm các hoạt động 

sau: 

 Viếng thăm các trung tâm nuôi dưỡng người già, trẻ em mồ côi, tàn tật trong các ngày Lễ, Tết, 

Giáng Sinh, Trung Thu, Quốc Tế Thiếu Nhi.  

 Quyên góp giúp đỡ đồng bào bị thiên tai. 



  

Báo cáo 
Ban lãnh đạo 
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Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
Môi trường kinh doanh năm 2016 

Qua 60 năm xây dựng và phát triển, Hàng không Việt Nam đã phát triển vượt bậc trên cả ba lĩnh 

vực: hệ thống cảng hàng không, xử lý điều hành bay và hệ thống vận tải hàng không. Hiện nay, Việt 

Nam đang đứng thứ 7 thế giới và thứ 3 của khu vực châu Á – Thái Bình Dương về tốc độ tăng 

trưởng hàng không.  

Về hệ thống cảng hàng không sân bay, so với thời điểm khoảng 15 năm trước đây các sân bay của 

Việt Nam đã có sự “thay da đổi thịt” hết sức mạnh mẽ. Cụ thể nếu năm 2000, năng lực thiết kế của 

các cảng hàng không Việt Nam chỉ vào khoảng 6 triệu lượt hành khách thì đến hết năm 2015, con 

số này đã tăng lên xấp xỉ 68 triệu hành khách. Theo kế hoạch, trong năm 2016, năng lực tiếp nhận 

của hệ thống các cảng hàng không sẽ tiếp tục tăng sau khi một số hạng mục xây mới và nâng cấp 

được hoàn thành.  

Sau giai đoạn khủng hoảng kinh tế thế giới 2008 - 2010, thị trường hàng không quốc tế nói chung 

và thị trường hàng không Việt Nam đã có sự hồi phục nhanh chóng, tạo ra sự tăng trưởng đáng kể, 

đặc biệt là thị trường hàng không quốc tế đi/ đến Việt Nam. Năm 2016 thị trường hành khách hàng 

không có sự tăng trưởng mạnh, ước đạt 52,2 triệu khách, tăng trên 29% so với năm 2015, và một 

điểm đáng lưu ý là số lượng tàu bay của các hãng hàng không Việt Nam tăng mạnh trong năm 2016. 

Đến thời điểm hiện tại, đội tàu bay của các hãng hàng không Việt Nam là 147 chiếc, tăng 14 chiếc 

so với năm 2015. Đây hoàn toàn là những con số rất ấn tượng. 

Những đánh giá tích cực của quốc tế về sự ổn định của môi trường đầu tư kinh doanh du lịch, môi 

trường chính trị, xã hội cho thấy Việt Nam đang là một điểm đến an toàn đối với khách quốc tế, một 

nơi hấp dẫn cho các hoạt động đầu tư kinh doanh. Đặc biệt đối với các hãng hàng không nước 

ngoài. Trong khi các hãng hàng không quốc tế duy trì ổn định hoạt động khai thác thì có hàng loạt 

các hãng hàng không mới tham gia khai thác thị trường Việt Nam như Hải Nam Airlines (Trung 

Quốc), TransAsia Airway (Đài Loan), K – mile Airlines (Thái Lan), Indonesia Air Asia, Combodia 

Angkor Air. Ngoài ra, Tổng cục hàng không Việt Nam cũng mở mới một số đường bay quốc tế mới 

Hà Nội đến Osaka và Fukuoka của Nhật Bản.  

Với triển vọng phát triển của Ngành vận tải hàng không như trên, các Công ty kinh doanh dịch vụ 

hàng không và phi hàng không như MASCO sẽ có nhiều cơ hội phát triển và mở rộng. 

BÁO CÁO 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
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Tình hình thực hiện kế hoạch 2016 và Kết quả SXKD trong năm 
2016 
Tình hình thực hiện kế hoạch  

Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 2016 Thực hiện 2016 Thực hiện/Kế 
hoạch 

VCSH bình quân Triệu đồng 36.783 59.522 161,82% 

Doanh thu thuần Triệu đồng 274.300 296.112 107,95% 

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 53.337 55.623 104,29% 

Tổng mức đầu tư  Triệu đồng 51.604 22.072 44,77% 

 

Về Cơ cấu doanh thu  

Chỉ tiêu 
2015 2016 

Giá trị (triệu đồng) Tỷ trọng Giá trị (triệu đồng) Tỷ trọng 

Doanh thu bán hàng 19.230 8,24% 19.173 6,39% 

Doanh thu bán thành phẩm 11.204 4,80% 7.042 2,35% 

Doanh thu cung cấp dịch vụ 202.916 86,96% 274.004 91,27% 

Tổng 233.351 100,00% 300.220 100,00% 

 

Tổng doanh thu tính đến 31/12/2016 đạt hơn 300 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ. Sự tăng 

trưởng doanh thu nhờ sự tăng mạnh của của lĩnh vực cung cấp dịch vụ gồm suất ăn quốc tế, dịch vụ 

taxi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (mức tăng đạt 35% so với cùng kỳ). Nguyên nhân dẫn đến sự 

tăng trên là do năm 2016 lượng khách du lịch đi và đến tăng trưởng mạnh đã giúp lĩnh vực hoạt động 

này của Masco đạt kết quả kinh doanh tốt.  
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Chi phí tài chính

Chi phí khác

88,78%

3,24%
7,29%

0,46% 0,23%

2016

  Về Cơ cấu chi phí hoạt động 

 

Trong cơ cấu chi phí hoạt động của Công ty, Giá vốn hàng bán vẫn luôn là khoản mục chiếm tỷ 

trọng cao nhất với khoảng 87-88% qua các năm. Tương ứng với mức độ tăng trưởng doanh thu, 

Giá vốn hàng bán trong năm 2016 tăng 36,30% so với cùng kỳ năm trước với tổng giá trị đạt 

216,74 tỷ đồng. Điểm sáng trong công tác quản lý chi phí của Công ty là nhờ công tác kiểm tra, rà 

soát và điều chỉnh một cách triệt để các định mức tiêu hao trong sản xuất cũng như việc thực hiện 

phong trào tiết kiệm toàn Công ty nên góp phần giảm thiểu các chi phí vật tư, giá vốn hàng bán. 

Các chỉ tiêu lợi nhuận: 

 

Trong bối cảnh ngành hàng không năm 2016 tăng trưởng tốt, cụ thể là việc lượng khách du lịch 

đi và đến tại Nha Trang, Đà Nẵng tăng trưởng mạnh so với dự báo cùng với việc quản lý chi phí 

đạt hiệu quả cao, lợi nhuận năm 2016 đạt được những mức tăng trưởng vô cùng khả quan.  Lợi 

nhuận thuần từ hoạt động SXKD tăng 12,36%, trong khi đó, lợi nhuận trước và sau thuế tăng lần 

lượt là 15,71% và 18,49%.  
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  Những tiến bộ công ty đạt được trong năm 

 
 Ban điều hành Công ty đã đảm bảo đề ra được mục tiêu dài hạn và ngắn hạn cho MASCO, 

quá trình điều hành luôn bám sát mục tiêu, tập thể Ban điều hành có sự gắn bó và có trách 

nhiệm cao với mục tiêu chung.  

 Có các quyết định nhanh và linh hoạt về công tác quản trị điều hành, đầu tư phát triển sản 

xuất kinh doanh và phù hợp với tình hình phát triển của từng giai đoạn.  

 Việc phân công và phát huy năng lực của từng thành viên trong Ban điều hành được quan 

tâm và bố trí hợp lý, dù luôn phải đối diện với nhiều cạnh tranh, thách thức mới nhưng vẫn 

vững vàng, là điểm tựa vững chắc cho cán bộ nhân viên trong môi trường kinh doanh luôn 

biến động hiện nay.  

 Trong năm Công ty đã ban hành một số quy chế về quản lý theo dõi sửa chữa các phương 

tiện, định mức tiêu hao phù hợp với mô hình tổ chức và hình thức hạch toán tại Công ty và 

các đơn vị phụ thuộc có các thể nhân góp vốn. Từng bước quản lý chặt chẽ các chi phí phát 

sinh một cách kịp thời và hiệu quả.  

 Toàn thể Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng đã phát triển đúng hướng theo 

các mục tiêu đã đề ra; hoàn thành tốt các chỉ tiêu, đặc biệt là chỉ tiêu về chất lượng. Về tổng 

quan, MASCO đã hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, sản lượng và lợi nhuận đã đề ra trong 

năm 2016.  

Tình hình tài chính 
Tình hình tài sản 

Tiêu chí ĐVT 2015 2016 % Tăng/ Giảm Tỷ trọng 
2015 

Tỷ trọng 
2016 

Tài sản ngắn hạn Triệu đồng 40.485,52 53.893,74 33,12% 36,77% 42,31% 

Tài sản dài hạn Triệu đồng 69.605,99 73.492,82 5,58% 63,23% 57,69% 

Tổng tài sản Triệu đồng 110.091,50 127.386,56 15,71% 100,00% 100,00% 

 

Tính đến 31/12/2016, giá trị tổng tài sản đạt 127,38 tỷ đồng, cao hơn 15,71% so với năm 2015. 

Trong đó, giá trị tài sản ngắn hạn tăng hơn 33% nhờ giá trị tiền gửi tăng thêm hơn 9 tỷ đồng, tương 

ứng mức tăng 68% so với 2015; tài sản dài hạn tăng 5,58% nhờ sự tăng giá trị tài sản cố định.  

Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, tiền và tương đương tiền chiếm tỷ trọng lớn nhất, chiếm 44,20%, 

tiếp đến là các khoản phải thu ngắn hạn, tồn kho và tài sản ngắn hạn khác, các khoản mục này 

lần lượt chiếm 34,57%, 17,85% và 3,38%. 

Đối với tài sản dài hạn, tài sản cố định là khoản mục chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm 98,83%. Ngoài 

ra, các khoản mục tài sản dở dang và tài sản dài hạn khác chiếm tỷ trọng không đáng kể. 
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Cơ cấu tài sản ngắn hạn 

 

Cơ cấu tài sản dài hạn 
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Tình hình nợ phải trả 

Tiêu chí ĐVT 2015 2016 % Tăng/ Giảm 

Nợ ngắn hạn Triệu đồng 41.893,48 48.313,76 15,33% 

Nợ dài hạn Triệu đồng 11.927,66 16.298,05 36,64% 

Tổng nợ Triệu đồng 53.821,14 64.611,81 20,05% 

Vốn chủ sở hữu  Triệu đồng 56.270,36 62.774,75 11,56% 

Tổng nguồn vốn Triệu đồng 110.091,50 127.386,56 15,71% 

 

Tính đến 31/12/2016, giá trị nợ phải trả của MASCO đạt 64,61 tỷ đồng, chiếm 50,72% cơ cấu nguồn 

vốn của Công ty. So với năm 2015, tổng giá trị nợ phải trả tăng 20,05% do trong năm Công ty chủ 

động vay thêm nợ dài hạn để đầu tư xây dựng Khu chế biến suất ăn cảng hàng không quốc tế Phú 

Bài.  

 

Cơ cấu nợ và vốn 

 

48,89%

77,84%

50,72%

74,78%

Tổng nợ/Tổng tài sản Nợ ngắn hạn/Tổng nợ

2015 2016
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  Thuyết minh công cụ tài chính  

Chỉ tiêu ĐVT 
Tuổi nợ dưới 1 năm Tuổi nợ từ 1 – 3 năm 

2015 2016 +/- 2015 2016 +/- 

Các khoản vay 
và nợ thuê tài 
chính 

Triệu đồng 5.753 4.204 -26,93% 8.287 12.658 52,75% 

Nợ phải trả Triệu đồng 20.371 26.306 29,13% 3.640 3.640 0,00% 

Tổng cộng Triệu đồng 26.125 30.511 16,79% 11.927 16.298 36,65% 

 

Trên thực tế, Công ty luôn coi trọng công tác quản trị rủi ro nói chung và đặc biệt là rủi ro thanh 

khoản nói riêng. Ban điều hành luôn giám sát hoạt động quả lý rủi ro thông qua việc thường xuyên 

theo dõi yêu cầu về thanh toán hiện tại và dự kiến trong tương lai nhằm duy trì một lượng tiền 

cũng như các khoản vay ở mức phù hợp, giám sát các luồng tiền phát sinh thực tế với dự kiến 

nhằm giảm thiểu ảnh hưởng do biến động dòng tiền của Công ty. 

 

Về ảnh hưởng của chênh lệch lãi vay 

Chỉ tiêu Đơn vị tính 2015 2016 

Vay ngắn hạn Triệu đồng 5.753,72 4.204,26 

Vay dài hạn Triệu đồng 8.287,66 12.658,05 

Chi phí lãi vay Triệu đồng 419,14 1.030,63 

Chi phí lãi vay/ Doanh thu thuần % 0,18% 0,35% 

 

Năm 2016, lãi vay Công ty phải trả là 1.030,63 tỷ đồng, có phần tăng cao hơn mức lãi vay trong 

năm 2015. Tỷ lệ chi phí lãi vay trên doanh thu thuần đạt 0,35%. Đây là mức thấp, không đáng kể 

và thể hiện công ty không chịu nhiều rủi ro về biến động lãi suất.  

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 
Về công tác quản lý điều hành: Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý điều hành 

sản xuất kinh doanh (quản lý hoạt động cung ứng suất ăn trên tàu bay, hoạt động Taxi, quản lý 

công việc, hợp đồng...), đáp ứng kịp thời quy mô phát triển, nâng cao hiệu lực quản lý và hiệu quả 

sản xuất kinh doanh.  

Về công tác quản lý chất lượng : Nâng cấp và mở rộng phạm vi áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001; Từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ sản phẩm đối với lĩnh 

vực chế biến và cung ứng suất ăn trên tàu bay bằng việc áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực 

phẩm theo tiêu chuẩn HACCP. Hiện tại Công ty đang triển khai xây dựng và phấn đấu áp dụng và 

đạt chứng nhận ISO 22000 – Hệ thống quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm – cho lĩnh 

vực cung ứng suất ăn trên tàu bay tại Xí nghiệp suất ăn Sân bay Đà Nẵng, Chi nhánh sân bay 

Cam Ranh và Chi nhánh Phú Bài trong quí 2/2017. 
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Kế hoạch phát triển trong tương lai 
Tình hình kinh tế năm 2017 

Theo dự báo của Hiệp hội Vận tải hàng không Quốc tế (IATA), năm 2017 các hãng hàng không 

toàn  cầu sẽ đạt lợi nhuận 29,8 tỷ USD và doanh thu sẽ đạt 736 tỷ USD. Đây cũng sẽ là năm thứ 

3 liên tiếp các hãng hàng không toàn cầu có hệ số doanh thu trên vốn đầu tư (Return on Invested 

Capital) đạt 7,9%, vượt chi phí sử dụng vốn bình quân – (return on invested capital), đạt 6,9%. 

Dự báo giá dầu tăng cao sẽ ảnh hưởng lớn đến triển vọng tăng trưởng trong năm 2017. Trong 

năm 2016, giá dầu trung bình đạt 44,6 USD/thùng (dầu Brent) và dự báo trong năm 2017 sẽ tăng 

lên 55,0 USD/thùng. Chi phí nhiên liệu sẽ chiếm khoảng 18,75 so với tỷ lệ 33,2% trong những năm 

2012-2013. 

Giá dầu trong năm 2017 tăng lên khiến sự kích thích tăng trưởng về nhu cầu vận chuyển do giá 

dầu giảm sẽ bị yếu đi trong năm 2017 với dự báo nhu cầu vận chuyển sẽ tăng 5,1% (giảm so với 

tỷ lệ tăng 5,9% trong năm 2016). Tỷ lệ tăng của ghế cung ứng vẫn sẽ vượt xa so với tỷ lệ tăng của 

nhu cầu vận chuyển nên hệ số chuyên chở hành khách của các hãng hàng không toàn cầu sẽ đạt 

79,8% (giảm so với con số 80,2% đạt được trong năm 2016). 

Với Việt Nam, giai đoạn 2015 – 2035 được dự đoán sẽ nằm trong nhóm 5 thị trường có lượng 

khách di chuyển bằng đường hàng không cao nhất thế giới (sau Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ, 

Indonesia), với mức tăng trưởng khá hấp dẫn, khoảng 8,2% (mức cao nhất trong 10 thị trường 

hàng đầu). Theo đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 

2030”, đến năm 2020, Việt Nam sẽ thu hút được 10,5 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 47,5 triệu 

lượt khách nội địa. Năm 2030 thu hút 18 triệu lượt khách quốc tế, 41 triệu lượt khách nội địa. Theo 

đề án, dự báo ngành du lịch sẽ đạt tốc độ tăng trưởng trung bình trên 30% về doanh thu và khoảng 

20% về lượng khách, qua đó nhu cầu du lịch gia tăng vẫn là yếu tố chính thúc đẩy sự phát triển 

của ngành hàng không, trên cơ sở tính nhanh chóng và thuận tiện của vận tải hàng không, trong 

khi chi phí ngày càng tiệm cận với các loại hình vận chuyển khác bằng đường bộ và đường sắt. 

Sự phát triển của ngành du lịch chính là nguồn thu quan trọng và sẽ là một trong những động lực 

phát triển của ngành vận tải hàng không Việt Nam. 
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Mục tiêu – định hướng hoạt động SXKD của MASCO năm 2017  

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, kinh doanh xe taxi 

và kinh doanh thương mại tại các cảng hàng không Miền Trung. 

Xây dựng và triển khai áp dụng chiến lược canh tranh về dịch vụ cung ứng suất ăn theo các tiêu 

chuẩn yêu cầu  của hãng hàng không. Tập trung xây dựng và áp dựng 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, lành mạnh, quản lý chặt chẽ nợ công. 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. 

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. 

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 2017. 

Chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2017 

ST
T NỘI DUNG ĐVT  TH 2016 KH 2017 % Tỷ lệ 

1 Tổng doanh thu Nghìn đồng 299.765.469 269.017.578 89,74% 

2 Tổng chi phí Nghìn đồng 244.141.685 228.950.080 93,78% 

3 Lợi nhuận trước thuế Nghìn đồng 55.623.784 40.067.498 72,03% 

4 Lợi nhuận ròng Nghìn đồng 44.664.210 32.317.453 72,36% 

a Lợi nhuận công ty (cổ đông) Nghìn đồng 43.522.411 31.153.499 71,58% 

b 
Chi cho hợp đồng hợp tác 
kinh doanh Nghìn đồng 1.141.799 1.163.955 101,94% 

5 Lao động bình quân Người 666 745 111,86% 

6 Thu nhập bình quân Đồng/tháng 7.902.778 7.380.144 93,39% 

7 Vốn chủ sở hữu bình quân Nghìn đồng 30.891.000 42.725.180 138,31% 

8 
Tỷ lệ LN sau thuế/ Vốn CSH 
(ROE) % 144,59% 75,64% 52,31% 

 

Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán  
Không có. 
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Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công 
ty 

Tình hình trong nước 

Hoạt động kinh doanh của ngành hàng không nói chung và của Công ty nói riêng diễn ra trong bối 

cảnh 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  nãy sinh những sức 

ép cạnh tranh mới. Trong đó, lĩnh  vực vận chuyển hàng không chịu ảnh hưởng nhanh nhất và 

trực tiếp.  

Cụ thể, năm 2016, thị trường hành khách hàng không có sự tăng trưởng mạnh ước đạt 52,2 triệu 

khách, tăng trên 29% so năm 2015. Các hãng hàng không Việt Nam đã đẩy mạnh khai thác thị 

trường nội địa với việc mở rộng mạng đường bay và tăng tần suất trên các đường bay nội địa, 

khai thác 50 đường bay nội địa nối Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh với 17 sân bay 

địa phương nên thị trường hành khách nội địa có sự tăng trưởng mạnh, đạt 28 triệu khách, tăng 

30% so năm 2015.  

Năm 2016 cũng chứng kiến việc số lượng tàu bay của các hãng hàng không Việt Nam tăng mạnh. 

Tính đến thời điểm hiện tại, đội tàu bay của các hãng Việt Nam là 147 chiếc, tăng 14 chiếc so năm 

2015.  

Trong thời gian qua, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cũng đã đưa nhiều công 

trình hạ tầng cảng hàng không vào khai thác, sử dụng, góp phần nâng cao năng lực thông qua hệ 

thống cảng hàng không, sân bay, nâng cao chất lượng dịch vụ như tại sân bay Tân Sơn Nhất đưa 

thêm 4 vị trí sân đậu cho tàu bay, mở rộng cải tạo sân đỗ đường lăn; sân bay Nội Bài tiếp tục triển 

khai thực hiện dự án cải tạo nhà ga hành khách T1, bổ sung thêm 11 vị trí đỗ, nâng tổng số vị trí 

đỗ lên 70 vị trí được cấp phép, có thể khai thác đồng thời được 50 vị trí; khai thác/đỗ qua đêm 56 

vị trí… 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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Qua 1 năm thực hiện nhiệm vụ, hoạt động công ty có những điểm nổi bật như sau: 

Về kết quả hoạt động SXKD Hợp nhất năm 2016: 

Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện 
2016 

Kế hoạch 
2016 

Thực hiện/Kế 
hoạch 

VCSH bình quân Triệu đồng 59.522 36.783 161,82% 

Doanh thu thuần Triệu đồng 296.112 274.300 107,95% 

Lợi nhuận trước 
thuế Triệu đồng 55.623 53.337 104,29% 

 

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

STT CHỈ TIÊU Năm 2015 NĂM 2016 
1 Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 36,77% 42,31% 
2 Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 63,23% 57,69% 
3 Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 48,89% 50,72% 
4 Nguồn vốn Chủ sở hữu trong Tổng nguồn vốn 51,11% 49,28% 
5 Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 0,97 lần 1,12 lần 
6 Khả năng thanh toán nhanh 0,80 lần 0,92 lần 
7 Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế trên Doanh thu thuần 21,06% 18,78% 
8 Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế trên Doanh thu thuần 16,52% 15,08% 
9 Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế trên Tổng tài sản 45,52% 46,85% 
10 Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế trên Tổng tài sản 35,69% 37,62% 
11 Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu 67,73% 75,04% 
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Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám 
đốc công ty 
Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế  Quản trị Công ty, Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc kiểm 

tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ 

và HĐQT trong năm, cụ thể: 

 Thông qua các cuộc 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 thắn, xây dựng vì lợi ích chung của Công ty và các cổ đông, cùng bàn bạc và được 

những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn nhằm hoàn thành các mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã 

giao phó;  

 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.  

 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. 

 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 2016 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. Đặc biệt là tổ chức Đại hội cổ đông 

bất thường năm 2016 đã kịp thời bổ sung nhiệm vụ và điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch 

năm 2016. 

 

 

 

 

 

 

 



    

47| Báo cáo thường niên 2016  

   

 

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 
 Năm 2017, tình hình hoạt động SX-KD của Công ty sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn do tồn tại và 

tiềm ẩn những yếu tố không thuận lợi sẽ ảnh hưởng đến kết quả chung của đơn vị ; Tình hình 

chung về kinh tế xã hội của Đất nước vẫn còn nhiều khó khăn, sức hồi phục chậm ; Tổng Công ty 

HKVN tiếp tục thực hiện chính sách tiết kiệm nội bộ và việc cạnh tranh quyết liệt trong kinh doanh 

tại Cảng hàng không sẽ gây nhiều khó khăn cho Công ty trong phát triển SX-KD của các ngành  

dịch vụ & thương mại, taxi, quảng cáo, v,v...; đặc biệt là kinh doanh suất ăn hàng không đã xuất 

hiện thêm nhiều đối thủ cạnh tranh mới tại 1 số cảng hàng không ; Các đối thủ hiện hữu nay đã 

lớn mạnh và sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc chia sẻ thị phần kinh doanh của Công ty và dự báo  

mức độ cạnh tranh của cả Công ty  sẽ diễn ra rất gay gắt và quyết liệt. 

Để hạn chế những khó khăn bất lợi và đáp ứng được  những yêu cầu phát triển trong giai đoạn 

mới, năm 2017 HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty  tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ chính 

trị trọng tâm sau đây : 

 

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh : 

HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành có các biện pháp tích cực, hiệu quả trong việc thực 

hiện theo chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; bám sát yêu cầu của thị trường, chuẩn bị tốt các nguồn lực 

và các điều kiện sản xuất kinh doanh đảm bảo hoàn thành kế hoạch. 

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.  

Trong điều kiện thị trường phát triển và sức cạnh tranh cao, cần không ngừng hoàn thiện, nâng 

cao hiệu quả của hệ thống quản lý, chất lượng dịch vụ ; Thường xuyên kiểm tra quản lý và  áp 

dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008 tại các đơn vị trong toàn Công 

ty. Tuyệt đối giữ vững  an ninh, an toàn trong toàn Công ty. Bảo đảm  đời sống và việc làm cho 

CBCNV, duy trì thực hiện tốt các chính sách liên quan đến quyền lợi của người lao động, nhất là 

thu nhập cho người lao động, khuyến khích và thu hút nhân tài.  
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  Trước tình hình đó, định hướng chiến lược của Công ty là  

 Giữ vững tăng trưởng ổn định, không ngừng đa dạng hóa các loại hình kinh doanh đã xác định 

là chiến lược của Công ty, đó là các lĩnh vực kinh doanh liên quan đến dây chuyền vận tải hàng 

không, kinh doanh xe taxi, đào tạo dạy nghề và kinh doanh thương mại tại các Cảng hàng không 

Miền Trung. 

 Phấn đấu tất cả các đơn vị kinh doanh thuộc công ty đều có mức tăng trưởng doanh thu và lợi 

nhuận tối thiểu 5% so với  thực hiện năm 2016.  Bảo đảm tình hình tài chính an toàn, lành 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. Phát triển dịch vụ liên kết với các đơn vị cùng ngành nghề hoặc trong khối 

dịch vụ nằm trong dây chuyền vận tải hàng không của VNA. 

 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. 

 



  



 

Quản trị 
công ty 
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  Hội đồng Quản trị 

Thành viên và cơ cấu Hội dồng Quản trị 

STT Họ và tên Chức vụ Số lượng 
CP nắm giữ 

Tỷ lệ sở 
hữu/VĐL 

1 Hồ Quang Tuấn Chủ tịch HĐQT 551.756 18,34% 

 Trong đó: Cá nhân sở hữu:         9.054  0,30% 

          Đại diện sở hữu:  542.702 18,04% 

2 Nguyễn Thanh Đông Ủy viên HĐQT 674.427 22,42% 

 Trong đó: Cá nhân sở hữu:     131.724 4,38% 

          Đại diện sở hữu:  542.703 18,04% 

3 Phan Thị Hồng Liên Ủy viên HĐQT 11.572 0,38% 

4 Vũ Thị Thu Bồn Ủy viên HĐQT 822 0,03% 

5 Lê Thị Thùy Linh Ủy viên HĐQT 152.338 5,06% 

 

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

HĐQT không thành lập các tiểu ban trực thuộc. 

 

Hoạt động của 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 2016, HĐQT đã họp trực tiếp và ban hành 6 Nghị 

quyết/Quyết Định. 

 

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 cuộc họp. Cụ thể: 

Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp HĐQT 
tham dự 

Tỷ lệ tham dự 
họp 

Hồ Quang Tuấn Chủ tịch 4 100% 

Nguyễn Thanh Đông Ủy viên 4 100% 

Phan Thị Hồng Liên Ủy viên 4 100% 

Vũ Thị Thu Bồn Ủy viên 4 100% 

Lê Thị Thùy Linh Ủy viên 4 100% 
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  Và ban hành 6 Nghị Quyết/Quyết Định như sau: 

NGHỊ QUYẾT NGÀY NỘI DUNG 

07/NQ-HĐQT-DVĐN 28/04/2016 Bầu chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc nhiệm kỳ III (2016 
– 2021) 

08/NQ-HĐQT-DVĐN 14/06/2016 
Thông qua tờ trình “Kiện toàn công tác Cán bộ Công ty 
nhiệm kỳ 2016 – 2021” và Lựa chọn đơn vị kiểm toán 
BCTC 2016. 

09/NQ-HĐQT-DVĐN 05/09/2016 Thông qua báo cáo tình hình SXKD, BCTC 6 
tháng/2016 và lãnh đạo SXKD quý III/2016 

10/NQ-HĐQT-DVĐN 05/09/2016 Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2016 

11/NQ-HĐQT-DVĐN 05/09/2016 Triệu tập Đại hội cổ đông bất thường  năm 2016 

12/NQ-HĐQT-DVĐN 21/10/2016 Nghị Quyết Đại hội cổ đông bất thường 2016 

 

Đào tạo về quản trị Công ty trong năm: không có 

 

Ban kiểm soát 

STT Họ và tên Chức vụ Số lượng CP 
nắm giữ 

Tỷ lệ sở 
hữu/VĐL 

1 Nguyễn Dũng Trưởng BKS - - 

2 Phạm Ngọc Tuấn Thành viên BKS - - 

3 Dương Thùy Vân Thành viên BKS - - 

 

Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 

Trong năm các thành viên Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp. 

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 2016, Ban kiểm soát đánh giá HĐQT đã 

triển khai thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 đã đề ra từ đầu năm. 

 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. 
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Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị 
và Ban kiểm soát 

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích 

STT Họ và tên Năm 2016 (đồng/năm) 

I Hội Đồng Quản trị                           138.000.000  

1 Hồ Quang Tuấn                             42.000.000  

2 Nguyễn Thanh Đông                             24.000.000  

3 Phan Thị Hồng Liên                             24.000.000  

4 Vũ Thị Thu Bồn                             24.000.000  

5 Lê Thị Thùy Linh                             24.000.000  

II Ban kiểm soát                             55.200.000  

1 Nguyễn Dũng                             21.600.000  

2 Phạm Ngọc Tuấn                             16.800.000  

3 Dương Thùy Vân                             16.800.000  

  Tổng cộng                           193.200.000  

 

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 

Người thực 
hiện giao dịch 

Quan hệ với cổ 
đông nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu 
đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở 
hữu cuối kỳ 

Lý do 
tăng, 
giảm Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ 

Nguyễn Minh 
Ánh 

Chồng Ủy viên 
HĐQT, em ruột 
TGĐ 

197.300 6,56% 80.300 2,67% Bán 

Trần Thanh Hải Phó TGĐ 21,500 0,71% 11,500 0,38% Bán  

Phạm Văn Hà Phó TGĐ 14.072 0,47% 3.800 0,13% Bán 

 

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: 

Không có. 

Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty 

Tham gia thị trường chứng khoán từ năm 2009, Công ty luôn duy trì công tác cập nhật các quy 

định do Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành và nghiêm túc triển khai áp dụng vào công tác 

quản trị nội bộ công ty. 
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Báo cáo 
tài chính 
kiểm toán 
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CÔNG TY CỔ PHÀN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG 
 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

 

                  NGUYỂN THANH ĐÔNG 
 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

NGUYỂN THANH ĐÔNG




