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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 

 

“GĐ” : Giám đốc 

“BKS” : Ban Kiểm soát 

“CBCNV” : Cán bộ công nhân viên 

“CTCP” : Công ty Cổ phần 

“ĐHĐCĐ” : Đại hội đồng cổ đông 

“HĐTV” : Hội đồng thành viên 

“HĐQT” : Hội đồng quản trị 

“JPA” : CTCP Hàng không Jetstar Pacific Airlines 

“K6” : Hãng Hàng không Cambodia Angkor Air 

“LNTT” : Lợi nhuận trước thuế 

“LNST” : Lợi nhuận sau thuế 

“SXKD” : Sản xuất kinh doanh  

“TNHH” : Trách nhiệm hữu hạn 

“Vietnam Airlines”, “VNA”  : Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam – CTCP 

“VNA Group”  

 

: VNA và các công ty con, công ty liên kết 
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 

TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP 
(Theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) 
 

 

I. THÔNG TIN CHUNG  

1. Giới thiệu khái quát 

- Tên tiếng Việt: Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP 

- Tên tiếng Anh: Vietnam Airlines JSC 

- Tên viết tắt: Vietnam Airlines 

- Logo:  

- Vốn điều lệ: 12.275.337.780.000 đồng. 

- Địa chỉ: Số 200 Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, TP. Hà Nội 

- Điện thoại: (84.4) 38 272 289   Fax: (84.4) 38 722 375 

- Website: www.vietnamairlines.com 

- Email: nhadautu@vietnamairlines.com 

- Mã chứng khoán: HVN 

- Đăng ký kinh doanh: 0100107518 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà 

Nội cấp lần đầu ngày 30/6/2010, thay đổi lần thứ 5 ngày 08/7/2016.  

- Quá trình hình thành và phát triển: 

1993 Thành lập Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam 

 1995 Thành lập Tổng công ty Hàng không Việt Nam gồm Hãng Hàng  

  không quốc gia Việt Nam và 20 doanh nghiệp trong ngành 

 2002 Giới thiệu biểu tượng mới - Bông Sen Vàng gắn với các cải tiến vượt  

  trội về chất lượng dịch vụ, mở rộng mạng bay và nâng cấp đội bay 

 2003 Tổ chức lại hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - con theo Quyết  

  định số 372/QĐ-TTG ngày 04/04/2003 của Thủ tướng Chính phủ.  

Tiếp nhận đưa vào khai thác tàu bay hiện đại Boeing 777 đầu tiên, 

khởi đầu chương trình hiện đại hóa đội bay. 

2006 Trở thành thành viên chính thức của IATA 

2010 Chuyển thành công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu;  

 Chính thức là thành viên thứ 10 của Liên minh hàng không SkyTeam 

http://www.vietnamairlines.com/
mailto:nhadautu@vietnamairlines.com
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09/2014 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa VNA 

11/2014 Chào bán thành công cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở Giao dịch  

 chứng khoán TP.HCM 

03/2015 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thành lập CTCP 

04/2015 Chính thức hoạt động theo mô hình CTCP từ ngày 01/04/2015 

07/2015 Trở thành hãng hàng không đầu tiên của Châu Á và thứ 2 trên thế  

 giới tiếp nhận máy bay thế hệ mới Airbus A350-900, đồng thời ra  

 mắt hệ thống nhận diện thương hiệu mới. 

 Hoàn tất thủ tục đăng ký công ty đại chúng và đăng ký chứng khoán 

07/2016 Chính thức được công nhận là Hãng hàng không quốc tế 4 sao theo  

 tiêu chuẩn của Skytrax. 

Hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư chiến lược ANA Holdings Inc (Nhật 

Bản), ký kết Hợp đồng bán cổ phần và Hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật với 

ANA Holdings Inc. 

12/2016 Hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng  

 khoán Hà Nội. 

 Ngày 03/01/2017, cổ phiếu Vietnam Airlines chính thức giao dịch  

 với mã chứng khoán HVN. 

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh. 

2.1 Ngành nghề kinh doanh chính. 

 Vận tải hành khách hàng không, vận tải hàng hóa hàng không. 

 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không. 

 Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải. 

 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. 

 Sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan. 

 Dịch vụ chuyên ngành hàng không khác. 

 Và các lĩnh vực khác theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

2.2 Địa bàn kinh doanh. 

Tính đến 31/12/2016, Vietnam Airlines có 05 đơn vị trực thuộc và 28 chi nhánh hoạt 

động tại các tỉnh thành phố lớn trong cả nước.  

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines có mạng lưới hoạt động với 33 chi nhánh, văn phòng 

đại diện tại 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. 
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3. Mô hình quản trị, sơ đồ bộ máy tổ chức. 

3.1 Mô hình quản trị. 

Mô hình quản trị của Vietnam Airlines gồm có: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng 

quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc. 

 

  

ĐẠI HỘI ĐỒNG

CỔ ĐÔNG

Cơ quan quyết định cao nhất của Vietnam Airlines, bao gồm
tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, hoạt động thông qua
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ
đông bất thường và thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản.

BAN 

KIỂM SOÁT

Cơ quan do ĐHĐCĐ bầu ra, thay mặt các Cổ đông để kiểm 
soát, đánh giá một cách độc lập, khách quan và trung thực mọi 
hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Vietnam Airlines, 
thực trạng tài chính của Vietnam Airlines và chịu trách nhiệm 
trước ĐHĐCĐ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ

Cơ quan quản lý Vietnam Airlines, có toàn quyền nhân danh 
Vietnam Airlines để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa 
vụ của Vietnam Airlines không thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

TỔNG GIÁM 
ĐỐC

Người đại diện theo pháp luật của Vietnam Airlines và là người 
điều hành hoạt động hàng ngày của Vietnam Airlines
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3.2 Sơ đồ tổ chức (tại 31/12/2016) 
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3.3 Danh sách Ban lãnh đạo. 

3.3.1 Thành viên Hội đồng quản trị 

 Ông Phạm Ngọc Minh -  Chủ tịch HĐQT 

Năm sinh                                          : 1960 

Trình độ chuyên môn         : Tiến sỹ Kinh tế 

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác     : Phó Chủ tịch HĐQT Hãng hàng không 

Cambodia Angkor Air 

Số cổ phần sở hữu : 6.398 cổ phần 

 Ông Dương Trí Thành - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám c 

Năm sinh                                          : 1961 

Trình độ chuyên môn                       : Thạc sỹ khoa học ngành Vận tải Hàng không 

Số cổ phần sở hữu : 6.698 cổ phần 

 Ông Lưu Văn Hạnh - Thành viên HĐQT  

Năm sinh                                          : 1957 

Trình độ chuyên môn                       : Thạc sỹ quản trị kinh doanh 

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác     : Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Dịch vụ 

Mặt đất Sân bay Việt Nam (VIAGS) 

Số cổ phần sở hữu : 3.799 cổ phần 

 Ông Tạ Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT  

Năm sinh                                          : 1972 

Trình độ chuyên môn                       : Thạc sỹ quản lý kinh tế 

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác     : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng 

hóa Nội Bài 

Số cổ phần sở hữu : 7.752 cổ phần 

 Ông Nguyễn Xuân Minh - Thành viên HĐQT  

Năm sinh                                          : 1971 

Trình độ chuyên môn                       : Thạc sỹ tài chính ứng dụng và đầu tư 

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác     : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý 

quỹ VAM Việt Nam 



 

 

6 

Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Chứng khoán 

Kỹ thương 

Thành viên HĐQT CTCP Bất động sản Du lịch 

Ninh Vân Bay và Công ty Tài chính cổ phần 

Hóa chất Việt Nam 

Số cổ phần sở hữu : Không có 

 Ông Koji Shibata - Thành viên HĐQT  

Năm sinh                                          : 1957 

Trình độ chuyên môn                       : Cử nhân Đại học Nghiên cứu Quốc tế Tokyo 

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác     : Phó TGĐ cấp cao, Giám đốc phụ trách Kế 

hoạch chiến lược Châu Á-Thái Bình Dương, 

ANA Holdings Inc 

Số cổ phần sở hữu : Không có 

3.3.2. Thành viên Ban Điều hành 

 Ông Dương Trí Thành – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

Đã trình bày tại mục 3.3.1 nêu trên 

 Ông Phan Xuân Đức - Phó Tổng Giám đốc 

Năm sinh                                          : 1957 

Trình độ chuyên môn                       : Cử nhân 

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác     : Chủ tịch HĐQT CTCP Đào tạo Bay Việt 

Số cổ phần sở hữu : 3.898 cổ phần 

 Ông Nguyễn Ngọc Trọng - Phó Tổng Giám đốc 

Năm sinh                                          : 1957 

Trình độ chuyên môn                       : Thạc sỹ Khoa học 

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác     : Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Nhiên 

liệu Hàng không Việt Nam (SKYPEC) 

Số cổ phần sở hữu : 4.098 cổ phần 

 Ông Trịnh Ngọc Thành - Phó Tổng Giám đốc 

Năm sinh                                          : 1964 
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Trình độ chuyên môn                       : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác     : Chủ tịch HĐQT CTCP Tin học Hàng không 

Số cổ phần sở hữu : 8.398 cổ phần 

 Ông Trịnh Hồng Quang - Phó Tổng Giám đốc 

Năm sinh                                          : 1963 

Trình độ chuyên môn                       : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác     : Không 

Số cổ phần sở hữu : 7.298 cổ phần 

 Ông Lê Hồng Hà - Phó Tổng Giám đốc 

Năm sinh                                          : 1972 

Trình độ chuyên môn                       : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác     : Chủ tịch HĐQT CTCP Hàng không 

Jetstar Pacific Airlines 

Số cổ phần sở hữu : 7.198 cổ phần 

 Ông Nguyễn Minh Hải - Phó Tổng Giám đốc 

Năm sinh                                          : 1972 

Trình độ chuyên môn                       : Cử nhân kinh tế 

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác     : Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Hãng 

Hàng không Cambodia Angkor Air  

Số cổ phần sở hữu : 7.099 cổ phần 

 Ông Đặng Ngọc Hòa - Phó Tổng Giám đốc 

Năm sinh                                          : 1972 

Trình độ chuyên môn                       : Thạc sỹ kỹ thuật ngành Hàng không 

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác     : Không 

Số cổ phần sở hữu : 8.389 cổ phần 

 Ông Trần Thanh Hiền - Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính Kế toán 

Năm sinh                                          : 1963 
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Trình độ chuyên môn                       : Thạc sỹ quản trị kinh doanh 

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác     : Chủ tịch HĐQT CTCP cho thuê máy bay VN 

Số cổ phần sở hữu : 7.296 cổ phần 

3.3.3. Thành viên Ban Kiểm soát. 

 Ông Lại Hữu Phước - Trưởng Ban Kiểm soát 

Năm sinh                                          : 1967 

Trình độ chuyên môn                       : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 

Số cổ phần sở hữu : Không có 

 Ông Mai Hữu Thọ - Thành viên Ban Kiểm soát 

Năm sinh                                          : 1962 

Trình độ chuyên môn                       : Thạc sỹ quản trị kinh doanh 

Số cổ phần sở hữu : 7.099 cổ phần 

 Ông Hoàng Thanh Quý - Thành viên Ban Kiểm soát 

Năm sinh                                          : 1973 

Trình độ chuyên môn                       : Thạc sỹ quản trị kinh doanh 

Số cổ phần sở hữu : 6.700 cổ phần 

3.3.4. Người phụ trách công bố thông tin. 

 Ông Nguyễn Hữu Tuất - Thư ký Tổng công ty kiêm Người phụ trách công bố 

thông tin 

Năm sinh                                          : 1958 

Trình độ chuyên môn                       : Thạc sỹ quản trị kinh doanh 

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác     : Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH DV giao nhận 

hàng hóa Tân Sơn Nhất (TECS) 

Số cổ phần sở hữu : 4.799 cổ phần 
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3.4. Những thay đổi về nhân sự trong Ban lãnh đạo 

Ông Phạm Viết Thanh thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT Vietnam 

Airlines kể từ ngày 01/6/2016 để nhận nhiệm vụ mới theo phân công. 

Ông Phạm Ngọc Minh thôi kiêm giữ chức Tổng giám đốc Vietnam Airlines và nhận 

chức Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines kể từ ngày 01/6/2016. 

Ông Dương Trí Thành nhận chức Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vietnam 

Airlines kể từ ngày 01/6/2016. 

Ông Nguyễn Huy Tráng thôi giữ chức Thành viên HĐQT Vietnam Airlines kể từ 

ngày 01/10/2016 để nghỉ hưu theo chế độ. 

Ông Tạ Mạnh Hùng nhận chức Thành viên HĐQT Vietnam Airlines kể từ ngày 

01/10/2016. 

Ông Đặng Ngọc Hoà nhận chức Phó TGĐ Vietnam Airlines từ ngày 08/3/2016. 

Ông Koji Shibata nhận chức Thành viên HĐQT Vietnam Airlines từ ngày 20/2/2017. 

3.5. Danh sách các công ty con, công ty liên kết. 

Chi tiết tại Phụ lục kèm theo. 

4. Thông tin cổ đông. 

4.1. Cổ phần. 

- Tổng số cổ phần đang lưu hành và đăng ký giao dịch: 1.227.533.778 cổ phần 

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông. 

- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần. 

- Mã chứng khoán: HVN. 

- Thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu trong năm 2016: 

Vietnam Airlines đã phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước 

ngoài ANA Holdings Inc (Nhật Bản) để tăng vốn điều lệ. Quy mô vốn điều lệ của 

Vietnam Airlines tại 31/12/2016 là 12.275.337.780.000 đồng, tăng 

1.076.689.380.000 đồng, tương đương tăng 9,6% so với thời điểm 31/12/2015. 

4.2. Cơ cấu cổ đông. 

Cơ cấu cổ đông của Vietnam Airlines: 
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Cơ cấu cổ đông Số cổ đông Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu 

I. Nhà nước (Bộ GTVT) 1 1.057.638.000 86.16% 

II. Tổ chức 24 132.432.696 10.79% 

1. Trong nước 21 24.624.958 2,01% 

2. Nước ngoài 3 107.807.738 8,78% 

III. Cá nhân 11.590 37.463.082 3.05% 

1. Trong nước 11.524 36.889.191 3,01% 

2. Nước ngoài 66 573.891 0,05% 

Tổng cộng 11.615 1.227.533.778 100,00% 

(Nguồn: Danh sách cổ đông chốt tại ngày 05/4/2017) 
 

Danh sách cổ đông lớn (nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần): 
 

STT Tên cổ đông Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu 

1 NHÀ NƯỚC (Bộ GTVT) 1.057.638.000 86,16% 

2 ANA HOLDINGS INC 107.668.938 8,77% 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

5. Định hướng phát triển. 

 Khẳng định vị thế chủ lực của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam tại thị 

trường Việt Nam, coi trọng hiệu quả kinh tế đảm bảo lợi ích của cổ đông đi 

đôi với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được Nhà nước giao, giữ vai 

trò chủ đạo trong giao thông hàng không, là lực lượng dự bị cho an ninh quốc 

phòng; 

 Phấn đấu đạt mục tiêu trở thành hãng hàng không tiên tiến, thuộc nhóm hãng 

hàng không đứng đầu khu vực ASEAN về quy mô, giữ vị thế chi phối trong 

1.227.533.778 

cổ phần 

86,16%

8,77%

2,02% 3,05%

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VIETNAM AIRLINES

Cổ đông Nhà nước

ANA HOLDINGS INC

Cổ đông tổ chức khác

Cổ đông cá nhân
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vận tải hàng không Tiểu vùng CLMV; xây dựng VNA thành thương hiệu có 

uy tín của Việt Nam trên thị trường.  

 Kết hợp với các hãng hàng không trong VNA Group bao gồm Jetstar Pacific 

(JPA), Cambodia Angko Air (K6), VASCO xây dựng dải sản phẩm đáp ứng 

nhu cầu vận chuyển của các đối tượng khách hàng, tạo lợi thế về quy mô trong 

việc kết hợp quảng bá sản phẩm, đào tạo, huấn luyện, bảo dưỡng tàu bay, nâng 

cao năng lực cạnh tranh. 

 Trong vận tải hàng không, lấy an toàn làm mục tiêu hàng đầu; nâng cao chất 

lượng sản phẩm dịch vụ với nguyên tắc “định hướng khách hàng”, từng bước 

nâng dần tỷ trọng khách thu nhập cao; thiết kế sản phẩm tạo ra bản sắc văn 

hóa trong dịch vụ VNA, khác biệt rõ nét với các hãng cạnh tranh đồng thời 

đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế 4 sao, phấn đấu đến năm 2020 trở thành hãng 

hàng không được ưa chuộng ở châu Á về chất lượng dịch vụ trên không và 

mặt đất. 

 Bảo đảm phát triển bền vững thông qua chính sách đầu tư có trọng điểm vào 

ngành nghề kinh doanh chính tạo ra lợi thế cạnh tranh, nâng cao chất lượng 

dịch vụ vận tải hàng không của VNA và các công ty có vốn góp trên nguyên 

tắc đảm bảo cân đối nguồn vốn đầu tư và hiệu quả đầu tư. Tập trung đầu tư hạ 

tầng cơ sở kỹ thuật sửa chữa bảo dưỡng, cơ sở huấn luyện đào tạo chuyên 

ngành và các cơ sở trong dây chuyền dịch vụ đồng bộ tại các sân bay căn cứ. 

 Linh hoạt trong bố trí, sử dụng nguồn lực đặc biệt là đội tàu bay và cơ sở hạ 

tầng kỹ thuật một cách chủ động trong từng giai đoạn phù hợp với dự báo thị 

trường. 

 Phát huy tối đa nội lực, lấy phát triển nguồn nhân lực làm trọng tâm. Xây 

dựng bộ máy cán bộ, người lái, kỹ sư, chuyên gia tinh nhuệ về chuyên môn, 

năng suất lao động cao, có phẩm chất chính trị vững vàng, đảm đương tốt việc 

vận hành, quản lý một hãng hàng không chuyên nghiệp, quy mô lớn.  

 Cân đối hài hòa giữa lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và người lao động. 

Xây dựng văn hóa công ty, tạo môi trường làm việc văn minh, cơ hội đào tạo 

và phát triển nghề nghiệp, cải thiện thu nhập nhằm tạo sức thu hút các nguồn 

lực lao động chất xám cao và lao động đặc thù ở Việt Nam. 
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6. Phần thưởng và danh hiệu trong năm 

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2016 trên các mặt hoạt động, Vietnam 

Airlines đã vinh dự đón nhận các danh hiệu và phần thưởng cao quý: 

 Chứng chỉ “Hãng hàng không quốc tế 4 sao” theo tiêu chuẩn của SKYTRAX. 

 Top 3 Hãng hàng không tiến bộ nhất thế giới do SKYTRAX đánh giá. 

 “Hãng hàng không dẫn đầu châu Á về khoang dịch vụ Phổ thông” và “Hãng 

hàng không dẫn đầu châu Á về bản sắc văn hóa” do World Travel Awards trao 

tặng. 

 Danh sách “Hãng hàng không có thiết kế ghế khoang Thương gia đẹp nhất 

trên đội tàu bay mới Boeing 787-9 Dreamliner và Airbus A350-900 XWB” do 

Tạp chí Global Traveler Trung Quốc bình chọn. 

 “Hãng hàng không xuất sắc nhất của năm - khu vực Đông Dương” tại Hội chợ 

Du lịch Quốc tế TP.HCM – ITE 2016. 

7. Các rủi ro và biện pháp quản trị rủi ro. 

Tên 

rủi ro 

Nội dung rủi ro Biện pháp quản trị rủi ro  

của Vietnam Airlines 

R
ủ

i 
r
o

 

M
ô

i 
tr

ư
ờ

n
g

 k
in

h
 

d
o

a
n

h
 

 

 Khủng bố, nội chiến và can thiệp quân sự, , 

mâu thuẫn chính trị… làm hạn chế giao 

thương di chuyển, an ninh thắt chặt làm tăng 

chi phí cũng như giảm hiệu quả khai thác.  

 Tăng trưởng GDP, thu nhập bình quân, lạm 

phát, tỷ giá, lãi suất… biến động 

 Rủi ro do thiên tai, dịch bệnh, động đất, núi 

lửa. 

 Theo dõi sát các biến động để điều hành 

chính sách phù hợp, linh hoạt với thị trường. 

 Quản trị doanh thu, kiểm soát chặt chẽ chi 

phí, bảo đảm các cân đối tiền tệ khi có biến 

động tỷ giá, lãi suất. 

 Quan hệ hợp tác lâu dài, toàn diện với các tổ 

chức tài chính lớn để được hưởng lãi suất 

cạnh tranh khi huy động vốn. 

R
ủ

i 
r
o

 

p
h

á
p

 l
ý

 

 

 Các khía cạnh pháp lý liên quan đến việc tuân 

thủ chính sách, pháp luật Việt Nam cũng như 

pháp luật, điều ước quốc tế trong giao dịch 

thương mại, lao động, thuế… 

 Các vấn đề về tranh chấp, tố tụng pháp lý có 

thể gặp phải trong quá trình hoạt động. 

 Nhận diện các rủi ro pháp lý mà Vietnam 

Airlines phải đối diện. 

 Liên tục cập nhật các văn bản pháp luật liên 

quan đến hoạt động của Vietnam Airlines và 

nâng cao năng lực quản trị, sử dụng đội ngũ 

tư vấn pháp lý. 

R
ủ

i 
r
o

 

cạ
n

h
 t

ra
n

h
 

 Rủi ro suy giảm thị phần do sự phát triển và 

cạnh tranh từ các hãng hàng không giá rẻ 

 Chính sách mở cửa bầu trời tại ASEAN gia 

tăng cạnh tranh trong khu vực và cả nội địa. 

 Các đối thủ đẩy nhanh việc mở rộng khai 

thác, chiếm thị phần và tạo sức ép cạnh tranh 

trên thị trường quốc tế. 

 Thiết kế sản phẩm tạo ra bản sắc văn hóa 

trong dịch vụ, khác biệt rõ nét với các hãng 

cạnh tranh  đồng thời đáp ứng các tiêu 

chuẩn, chất lượng quốc tế 4 sao. 

 Hoàn thiện quy trình, cải tiến bộ máy tổ 

chức và quản trị theo mô hình chuẩn của 

một hãng hàng không truyền thống để nâng 

cao hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa chi phí. 
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R
ủ

i 
r
o

 

đ
ặ

c 
th

ù
 

 Khan hiếm nguồn nhân lực cao cấp (đặc biệt 

là phi công, kỹ sư kỹ thuật). 

 Hạ tầng kỹ thuật sân bay, số lượng điểm đỗ 

tàu bay tại các sân bay hạn chế. 

 Chính sách Nhà nước về tiếp cận với quyền 

khai thác giờ hạ/cất cánh tại các sân bay lớn, 

quốc tế. 

 Biến động chi phí nhiêu liệu bay.  

 An toàn – an ninh hàng không, các rủi ro 

trong quá trình khai thác bay. 

 Tập trung nguồn lực cho đào tạo và phát 

triển lao động đặc thù. 

 Nâng cao hiệu quả công tác điều hành và 

lập lịch bay hợp lý trong khai thác. 

 Ký kết hợp đồng bảo hiểm giá nguyên liệu 

để phòng ngừa biến động giá nhiên liệu. 

 Khai thác đội máy bay hiện đại, sử dụng 

động cơ tiết kiệm nhiên liệu. 

 Gìn giữ một môi trường an toàn – an ninh 

tuyệt đối cho hành khách và toàn thể nhân 

viên là giá trị cốt lõi của Vietnam Airlines 

 Ban hành các chính sách an toàn – an ninh, 

xây dựng quy trình, bộ phận quản trị rủi ro 

cũng như hệ thống kiểm soát nội bộ. 

R
ủ

i 
r
o

 

th
ô

n
g

 t
in

 

 

 Thông tin bị lộ, mất, thay đổi, ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh và 

uy tín, chiến lược phát triển của công ty. 

 Công bố và cung cấp thông tin không đúng 

thời hạn và không đầy đủ, chính xác. 

 Thông tin sai lệch, không chính xác về hoạt 

động của Vietnam Airlines trên các phương 

tiện thông tin đại chúng. 

 Xây dựng bộ máy an ninh thông tin chuyên 

trách, ban hành quy chế an ninh thông tin 

theo tiêu chuẩn ISO27001. 

 Thành lập Ban Truyền thông – Thương hiệu  

để tập trung phát triển truyền thông hiện đại, 

nâng cao hiệu quả truyền thông thương 

hiệu. 

 Cập nhật đầy đủ các quy định công bố thông 

tin, đảm bảo các thông tin được công bố 

chính xác, kịp thời, đúng quy định. 

 

II. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ  HOẠT 

ĐỘNG TRONG NĂM .  

1. Môi trường kinh doanh 

Năm 2016, môi trường kinh doanh vận tải hàng không có những thuận lợi nhất định: 

Việt Nam tiếp tục là điểm đến an toàn và hấp dẫn. Thị trường vận tải hàng không 

quốc tế tăng trưởng 18%, thị trường hàng không nội địa tăng trưởng 33% so với năm 

2015; tỷ giá VND/USD ổn định và giá nhiên liệu thấp là những yếu tố thuận lợi cho 

kinh doanh vận tải hàng không. 

Đồng thời, cạnh tranh ngày các khốc liệt trên các thị trường Vietnam Airlines tham 

gia khai thác. Tổng tải cung ứng (ASK) thị trường nội địa tăng tới 34% so với 2015. 

Trong khi ASK tăng mạnh, sức mua chỉ tăng 9-10% khiến cho doanh thu trung bình 

của tất cả các hãng giảm 10-15% so với năm 2015. Trên đường bay quốc tế, các hãng 

hàng không giá rẻ mở rộng hoạt động trong khu vực Đông Bắc Á, Đông Nam Á. 

Vấn đề bất cập về hạ tầng sân bay vẫn tiếp diễn. Sự quá tải tại các sân bay, đặc biệt 

là sân bay Tân Sơn Nhất làm giờ bay thực tế kéo dài so với kế hoạch và tăng chi phí. 
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2. Tình hình sản xuất kinh doanh trong năm. 

Năm 2016 ghi nhận những thành công vượt bậc trong kết quả sản xuất kinh doanh 

của Vietnam Airlines. Trong bối cảnh môi trường kinh doanh có nhiều thuận lợi đan 

xen thách thức, Vietnam Airlines đã chủ động nắm bắt thời cơ, triển khai đồng bộ và 

linh hoạt các giải pháp điều hành, tập trung phát triển thị trường, tối ưu hóa doanh 

thu và kiểm soát chặt chẽ chi phí, qua đó tiếp tục giữ vững vị thế chủ lực của Hãng 

hàng không quốc gia Việt Nam với nhiều chỉ tiêu hoạt động đạt/ vượt mức kế hoạch: 

 Hoạt động khai thác, vận tải hàng không. 

 
Năm 2016, Vietnam Airlines thực hiện 139.684 chuyến bay an toàn, tăng 13,7% so 

với năm trước. Số lượng chuyến bay khai thác trung bình 378 chuyến/ ngày, trong đó 

gồm 135 chuyến bay quốc tế và 243 chuyến bay nội địa.  

Vietnam Airlines vận chuyển 20,63 triệu lượt hành khách, tăng 21,2% so với cùng 

kỳ năm trước và vượt 0,5% so với kế hoạch. Hệ số sử dụng ghế toàn mạng đạt 

80,8%. Ghế luân chuyển toàn mạng (ASK) đạt 40,63 tỷ ghế.km, tăng 16,3% so với 

kỳ trước. Sản lượng vận chuyển hàng hóa, bưu kiện đạt 272,1 nghìn tấn, tăng 30,6% 

so với năm 2015 và vượt 12,8% so với kế hoạch. 

 Mạng đường bay, đội tàu bay. 

Vietnam Airlines tự hào là Hãng hàng không tại Việt Nam có mạng bay rộng lớn 

nhất, với tần suất khai thác dày đặc và lịch bay nối chuyến thuận tiện. Hãng đang 

trực tiếp khai thác 94 đường bay, sở hữu 20 điểm đến trong nước và 29 điểm đến 

quốc tế. Thông qua hợp tác song phương với các Hãng hàng không, số lượng điểm 

đến của VNA thêm 83 điểm, trong đó có 26 điểm tại Châu Á (bao gồm 04 điểm nội 

địa), 22 điểm tại Châu Mỹ, 34 điểm tại Châu Âu và 01 điểm tại Châu Phi. Đồng thời, 

là thành viên của Liên minh Hàng không toàn cầu SkyTeam, hành khách của 

Vietnam Airlines có thể sử dụng dịch vụ của Liên minh đi tới 1062 điểm đến trên 

toàn cầu. 

Trong năm, Vietnam Airlines đã mở đường bay mới Đà Nẵng – Băng Cốc với tần 

suất 04 chuyến/tuần bằng tàu bay Airbus A321 từ tháng 6/2016, đường bay Hải 

Phòng – Cam Ranh chuyển sang khai thác hàng ngày từ tháng 04/2016. 
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Vietnam Airlines đã chủ động triển khai một loạt các biện pháp củng cố lại sản phẩm 

cốt lõi trên các đường bay trục Bắc Nam, đặc biệt là phát triển sản phẩm “Giờ trò – 

dễ chọn” trên đường bay Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh với tần suất 34 chuyến bay 

hàng ngày và bình quân 30 phút/ chuyến thông qua sự kết hợp của VNA và JPA. 

Vietnam Airlines là Hãng hàng không có quy mô đội tàu bay lớn nhất và hiện đại 

nhất tại Việt Nam, số lượng tàu bay đến 31/12/2016 là 97 chiếc1: 

 

Loại Máy bay 
Tại 31/12/2016 

Thuê Sở hữu Tổng cộng 

Tàu bay 70 ghế 5 6 11 

ATR 5 6 11 

Tàu bay 150-180 ghế 17 41 58 

Airbus A321 17 41 58 

Tàu bay 280-300 ghế 17 11 28 

Airbus A330 8 0 8 

Airbus A350 6 0 6 

Boeing B777 0 4 4 

Boeing B787 3 7 10 

Tổng cộng 39 58 97 
 

Chương trình đổi mới đội tàu bay tiếp tục được triển khai theo đúng lộ trình: 

Vietnam Airlines đã hoàn thành việc bán 02 tàu bay ATR72, trả 02 tàu bay B777 

thuê, tiếp nhận mới 02 tàu bay A350 và 05 tàu bay B787 trong năm 2016. Bên cạnh 

đó, Vietnam Airlines đã ký Hợp đồng thuê 20 tàu bay A321neo2, dự kiến khai thác từ 

2018-2019 để tăng cường phục vụ các tuyến bay nội địa cũng như trong khu vực 

(thời gian bay từ 4h trở xuống). 

Trong năm 2017, Vietnam Airlines sẽ hoàn tất việc bán 04 tàu bay B777 theo chủ 

trương đã được ĐHĐCĐ thông qua, triển khai phương án Sale and Lease Back đối 

với 01 tàu bay B787 và 03 tàu bay A350 nhận mới trong năm. 

 Nâng cấp chất lượng dịch vụ.  

Trong năm 2016, Vietnam Airlines đã hoàn thành chương trình nâng cấp chất lượng 

dịch vụ, triển khai trên tổng thể các hạng mục dịch vụ từ trên không đến mặt đất. 

Ngày 12/7/2016, Vietnam Airlines vinh dự đón nhận chứng chỉ Hãng hàng không đạt 

tiêu chuẩn quốc tế 4 sao do SKYTRAX trao tặng tại London, Anh. Hãng đã khẳng 

định cam kết đảm bảo các dịch vụ trong chuỗi cung ứng đều đạt tiêu chuẩn 4 sao, 

tương đương với các Hãng hàng không hàng đầu thế giới như Air France (Pháp), 

                                                           
1 Bao gồm tàu bay của Vietnam Airlines và Vasco 
2 A321neo: phiên bản mới thuộc dòng máy bay A321 của Airbus (New Engine Option). Chủng loại máy bay này 

có những tính năng giúp tối ưu hóa khoảng không gian trên cabin, thuận tiện cho hành khách và tiết kiệm nhiên 

liệu 15% so với tàu bay A321ceo. 
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Emirates (UAE), Japan Airlines (Nhật Bản), Korean Air (Hàn Quốc), Lufthansa 

(Đức). 

 Mở rộng hợp tác thương mại, hợp tác chiến lược 

Hiện tại, Vietnam Airlines đã triển khai hợp tác liên doanh với 23 hãng hàng không  

quốc tế và 01 hãng tàu hỏa nhằm nâng cao hiệu quả khai thác các đường bay, đa 

dạng hóa sản phẩm, nâng cao hình ảnh thương hiệu và tăng cường sự hiện diện tại 

hầu hết các thị trường lớn trên thế giới.  

Là thành viên Liên minh hàng không toàn cầu SkyTeam, trong năm 2016, Vietnam 

Airlines đã tích cực và chủ động tham gia các hoạt động, dự án, các hợp tác song 

phương và đa phương trong khuôn khổ Liên minh đem lại hiệu quả thiết thực cho 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Vietnam Airlines.  

Năm 2016 cũng là năm đánh dấu mốc quan trọng với việc lựa chọn thành công nhà 

đầu tư chiến lược là tập đoàn hàng không hàng đầu Nhật Bản ANA Holdings Inc. 

Hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực cũng như có sự tham gia điều hành của ANA 

trong HĐQT của Vietnam Airlines sẽ tạo nền tảng để VNA triển khai chương trình 

đổi mới đội tàu bay bằng những dòng máy bay thế hệ mới nhất, mở rộng thị trường, 

nâng cao chất lượng dịch vụ và hoạt động hiệu quả hơn. 

 Hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

VNA Group3 (hợp nhất): Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2016 đạt 71.641 tỷ 

đồng, tăng 2.475 tỷ đồng tương đương 3,58% so với năm 2015. Lợi nhuận trước thuế 

tăng trưởng vượt bậc, đạt 2.601 tỷ đồng, tăng 2,5 lần so với năm 2015 và vượt 12% 

so với kế hoạch. 

Vietnam Airlines (công ty mẹ): Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2016 đạt 

58.389 tỷ đồng, tăng 1.736 tỷ đồng tương đương 3,1% so với năm 2015. Lợi nhuận 

trước thuế đạt 1.711 tỷ đồng, tăng kỷ lục gấp 6 lần so với năm 2015 và vượt 9,1% so 

với kế hoạch.  

3. Tình hình đầu tư. 

Tổng giá trị đầu tư giải ngân trong năm 2016 của VNA là 8.772,0 tỷ đồng, đạt 88,4% 

kế hoạch. Trong đó đầu tư dự án là 7.926,9 tỷ đồng (chiếm 90,2% tổng giá trị giải 

ngân trong năm), đầu tư ra ngoài doanh nghiệp là 862,5 tỷ đồng (chiếm 9,8% tổng 

giá trị giải ngân trong năm). 

3.1 Đầu tư dự án. 

Vietnam Airlines tập trung ưu tiên đầu tư những dự án cấp thiết, phù hợp với mục 

tiêu dài hạn; hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh, 

nâng cao chất lượng dịch vụ của VNA. Một số dự án trọng điểm đang triển khai: Dự 

                                                           
3 VNA Group: Vietnam Airlines và các công ty con, công ty liên kết 
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án 10 tàu bay A350-900, Dự án 08 tàu bay B787-9, Dự án chuyển đổi cấu hình 08 

tàu bay A321, Dự án trang thiết bị phục vụ mặt đất. 

3.2 Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp 

Tính đến 31/12/2016, Vietnam Airlines có 21 danh mục đầu tư, phần lớn tập trung 

vào các ngành nghề kinh doanh chính (15 công ty con, 5 công ty liên kết và 1 danh 

mục đầu tư dài hạn khác). Trong năm, VNA đã thực hiện đầu tư góp vốn/tăng vốn tại 

04 công ty con (VIAGS, JPA, NCS, SKYPEC) với tổng giá trị là 936,02 tỷ đồng.  

Bên cạnh đó, thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, Vietnam Airlines đã hoàn 

thành việc thoái vốn tại 13/15 danh mục đầu tư theo chủ trương của Thủ tướng 

Chính phủ và Bộ GTVT, còn lại 02/15 danh mục sẽ hoàn tất thoái vốn trong năm 

2017. 

Đánh giá chung trong năm 2016, hầu hết các doanh nghiệp Vietnam Airlines có vốn 

góp đều hoạt động hiệu quả, kinh doanh có lãi, bảo toàn được vốn và chia cổ tức, lợi 

nhuận cho các cổ đông/thành viên góp vốn. Tổng giá trị cổ tức, lợi nhuận Vietnam 

Airlines thu được là 862,08 tỷ đồng, đạt tỷ suất lợi nhuận/ tổng vốn đầu tư theo sổ 

sách kế toán tại ngày 31/12/2016 là 14,85%. 

4. Đánh giá về tình hình tài chính. 

4.1. Tình hình tài chính 

 

Đơn vị tính: Tỷ VNĐ 

STT Chỉ tiêu 
Năm 

2016 

Năm 

2015 

% tăng/giảm 

2016/2015 

I Vietnam Airlines    

1 Tổng giá trị tài sản 87.033 83.538 4,2% 

2 Vốn chủ sở hữu 16.302 12.545 30% 

4 Tổng doanh thu,TN khác 58.389 56.653 3,1% 

5 Doanh thu thuần 56.518 53.433 5,8% 

6 Lợi nhuận trước thuế 1.711 282 505,9% 

7 Lợi nhuận sau thuế 1.703 278 513,5% 

II VNA Group  
 

 

1 Tổng giá trị tài sản 96.480 89.182 8,2% 

2 Vốn chủ sở hữu 16.245 12.142 33,8% 

3 Tổng doanh thu, TN khác 71.642 69.167 3,6% 

4 Doanh thu thuần 70.089 65.942 6,3% 

5 Lợi nhuận trước thuế 2.601 1.049 148,0% 

6 Lợi nhuận sau thuế 2.105 806 161,2% 
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Năm 2016, với sự tăng trưởng của thị trường vận tải hàng không, Vietnam Airlines 

đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, do giá 

dầu thấp và tỷ giá các đồng tiền so với USD biến động có lợi, đặc biệt tỷ giá 

USD/VNĐ khá ổn định nên hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh có bước tăng 

trưởng vượt bậc, cao nhất từ trước tới nay. Lợi nhuận thực hiện tăng trưởng mạnh so 

với cùng kỳ 2015, hoàn thành vượt mức kế hoạch. Cơ cấu nguồn vốn kinh doanh 

thay đổi theo chiều hướng tích cực (giảm tỷ trọng nợ phải trả và tăng tỷ trọng vốn 

chủ sở hữu). Các cân đối tài chính và khả năng thanh toán được đảm bảo; nguồn vốn 

được bố trí đầy đủ, kịp thời phục vụ cho hoạt động SXKD và không để phát sinh nợ 

quá hạn. 

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

 

STT Chỉ tiêu tài chính (Vietnam Airlines) ĐVT 
Năm 

2016 

Năm 

2015 

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán  
 

  

 
Hệ số thanh toán ngắn hạn  lần 0,63 0,60 

 
Hệ số thanh toán nhanh  lần 0,04 0,09 

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn     

 
Nợ phải trả/tổng tài sản  % 81,27% 84,98% 

 

Nợ phải trả (không bao gồm thu bán) / vốn 

chủ sở hữu  
lần 3,94 5,2 

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động     

 
Vòng quay hàng tồn kho  lần 149,59 139,61 

 
Doanh thu thuần/tổng tài sản  lần 0,65 0,64 

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời     

 
Hệ số LNST / doanh thu thuần % 3,01% 0,52% 

 
Hệ số LNST/ Vốn chủ sở hữu bình quân  % 11,81% 2,46% 

 
Hệ số LNST / Tổng tài sản % 1,96% 0,33% 
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STT Chỉ tiêu tài chính (VNA Group) ĐVT 
Năm 

2016 

Năm 

2015 

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán     

 
Hệ số thanh toán ngắn hạn  lần 0,76 0,69 

 
Hệ số thanh toán nhanh  lần 0,12 0,63 

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

 
Hệ số nợ/tổng tài sản  lần 0,63 0,86 

 

Nợ phải trả (không bao gồm thu bán chứng 

từ vận chuyển) / vốn chủ sở hữu bình quân  
lần 4,52 5,84 

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

 
Vòng quay hàng tồn kho  lần 26,7 25,55 

 
Doanh thu thuần/tổng tài sản  lần 0,73 0,74 

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

 
Hệ số LNST / doanh thu thuần % 3,00% 1,22% 

 
Hệ số LNST/ Vốn chủ sở hữu bình quân  % 14,83% 6,98% 

 
Hệ số LNST / Tổng tài sản % 2,18% 0,90% 

 

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016) 
 

4.3. Tình hình tài sản của Vietnam Airlines. 

Tổng tài sản của Vietnam Airlines năm 2016 (87.033 tỷ đồng) tăng 3.495 tỷ đồng  so 

với năm 2015 (83.538 tỷ đồng), trong đó chủ yếu do tài sản dài hạn tăng 3.810 tỷ 

đồng. Tỷ trọng tài sản dài hạn tiếp tục xu hướng tăng hơn so với tài sản ngắn hạn, đạt 

85,16% năm 2016, tăng 1% so với 2015. Nguyên nhân tài sản dài hạn tăng là do năm 

2016 Vietnam Airlines nhận thêm 3 máy bay B787-9 làm giá trị tài sản cố định tăng 

thêm 5.952 tỷ đồng so với cuối năm 2015. 

Vietnam Airlines thực hiện công tác quản lý công nợ phải thu, trích lập dự phòng nợ 

phải thu khó đòi theo đúng các quy định hiện hành. Số trích dự phòng nợ phải thu 

khó đòi tại thời điểm 31/12/2016 là 25,9 tỷ đồng (năm 2015 là 37,5 tỷ đồng), giảm 

11,6 tỷ đồng so với cuối năm 2015. 

4.4. Tình hình công nợ phải trả, ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá. 

Nợ phải trả tại ngày 31/12/2016 là 70.731 tỷ đồng, giảm 263 tỷ đồng so với 

31/12/2015 (70.994 tỷ đồng). Nợ phải trả giảm là do số tiền trả nợ vay cao hơn số 

tiền huy động vốn trong năm. Trong năm 2016, Vietnam Airlines huy động 8.665 tỷ 

đồng trong khi tổng nợ gốc vay đã thực trả là 10.590 tỷ đồng.  
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Trong năm 2016, tỷ giá VND/USD khá ổn định trong 9 tháng đầu năm và bắt đầu 

biến động vào cuối năm 2016. Tính chung cả năm, tỷ giá VND/USD tăng làm phát 

sinh chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ gốc vay ngoại tệ năm 2016 là 

695 tỷ đồng. 

5. Báo cáo đánh giá về trách nhiệm môi trường và xã hội. 

5.1 Tiêu thụ nguyên vật liệu và năng lượng trong năm. 

 Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp. 

Trong năm 2016, Vietnam Airlines đã tiêu thụ 1,12 triệu tấn nhiên liệu Jet A1 cho 

hoạt động kinh doanh vận tải hàng không, chiếm 99,85% tổng năng lượng tiêu thụ 

quy đổi của Vietnam Airlines. 

Nguồn năng lượng tiêu thụ gián tiếp như sử dụng điện, xăng A92, dầu DO sử dụng 

cho chiếu sáng, trang thiết bị văn phòng, xe ôtô, máy phát điện… chiếm một lượng 

rất nhỏ trong tổng năng lượng tiêu thụ quy đổi của Vietnam Airlines (0,15%). 

Vietnam Airlines chủ yếu sử dụng nước cho hoạt động hành chính, văn phòng được 

lấy từ hệ thống cấp nước của thành phố/tỉnh với lượng tiêu thụ khoảng 80.000m3 

trong năm 2016. Nước thải sinh hoạt được xả trực tiếp ra hệ thống thoát nước chung 

của thành phố/tỉnh. Nước cấp cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh trực tiếp như 

nước sử dụng trên tàu bay, lau rửa, vệ sinh tàu bay, …. do đối tác cung cấp dịch vụ 

thực hiện. 

 Các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

Nhóm giải pháp về đầu tư, đổi mới phương tiện trang thiết bị, công nghệ: Vietnam 

Airlines đã thay thế dần đội tàu bay cũ (A330, B777) bằng những thế hệ tàu bay mới 

(A350, B787, A321 NEO) có khả năng tiết kiệm 20-25% nhiên liệu, đồng thời sử 

dụng động cơ thỏa mãn tiêu chuẩn về khí thải CAEP 6. Sau 1 năm triển khai chương 

trình đổi mới đội tàu bay, Vietnam Airlines đã tiết kiệm được 71.000 tấn nhiên liệu 

bay so với thời điểm bắt đầu đưa tàu bay mới vào khai thác. 

Nhóm giải pháp về quản lý điều hành khai thác phương tiện, trang thiết bị: Vietnam 

Airlines tiếp tục triển khai các giải pháp về quản lý điều hành khai thác đội tàu bay 

nhằm giảm lượng tiêu hao nhiên liệu và phát thải khí CO2, lượng nhiên liệu tiết kiệm 

được của năm 2016 là 2.506 tấn. 

5.2 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 

Vietnam Airlines luôn đặt tiêu chí bảo vệ môi trường lên hàng đầu và tổ chức bộ 

phận chuyên môn về bảo vệ môi trường chịu trách nhiệm quản lý chung về lĩnh vực 

bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.  
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Vietnam Airlines cập nhật thường xuyên các quy định mới của pháp luật về bảo vệ 

môi trường và tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

Các hoạt động tuân thủ như lập báo cáo đánh giá tác động môi trường/ kế hoạch bảo 

vệ môi trường, quan trắc môi trường, quản lý chất thải… được Vietnam Airlines 

triển khai đầy đủ tới các đơn vị trực thuộc, đồng thời thực hiện truyền thông nâng 

cao nhận thức đến cán bộ, nhân viên về bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả. Chất thải lỏng, rác thải từ tàu bay và rác thải sinh hoạt đều được 

thu gom, vận chuyển và xử lý bởi các đối tác có chức năng và được Nhà nước cấp 

phép. Trong năm 2016, Vietnam Airlines không có vi phạm và không bị xử phạt về 

lĩnh vực môi trường. 

5.3 Chính sách liên quan đến người lao động 

 Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động. 

Tổng số cán bộ nhân viên của VNA Group tại 31/12/2016 là 21.771 người, trong đó 

của Vietnam Airlines là 7.076 người.  

Trong năm 2016, Vietnam Airlines ưu tiên tăng lao động đặc thù (tiếp viên, phi 

công) và lao động cấp thiết theo yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (phục vụ các 

dự án mua tàu bay A350, B787). Đồng thời, Vietnam Airlines đã triển khai các biện 

pháp tái cấu trúc bộ máy nhân sự, hạn chế tuyển lao động mới, nâng cao thu nhập 

của người lao động, duy trì ổn định và điều hành linh hoạt đội ngũ lao động, đảm bảo 

chất lượng và hiệu quả sử dụng nguồn lực hiện có, qua đó đã nâng cao các chỉ tiêu 

năng suất lao động so với kỳ trước: Doanh thu/ Lao động tăng 18,96%, RPK/ Lao 

động tăng 13,5% và ASK/ Lao động tăng 13% so với năm 2015. 

Thu nhập bình quân của người lao động Vietnam Airlines trong năm 2016: 

    - Phi công    : 115,3 triệu đồng/tháng. 

    - Tiếp viên   :    25,5 triệu đồng/tháng. 

    - Cán bộ, công nhân viên :    19,4 triệu đồng/tháng. 

 Chính sách đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động. 

Vietnam Airlines tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật an 

toàn,  an ninh theo qui định của Nhà nước và Tổ chức hàng không quốc tế. 

Trong năm 2016, Vietnam Airlines không có tai nạn lao động loại nặng và tai nạn 

lao động chết người. 

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines đã hoàn thiện chính sách phân phối thu nhập cho 

người lao động, gắn tiền lương với hiệu quả, kết quả thực hiện công việc; thực hiện 
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tốt các chế độ phúc lợi với người lao động, đặc biệt quan tâm, chăm sóc với các 

đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. 

 Hoạt động đào tạo. 

Số giờ đào tạo trung bình: 

- Đào tạo phi công     : 16h/năm 

- Đào tạo nhân viên điều hành khai thác bay : 24h/năm 

- Đào tạo tiếp viên     : 24h/năm 

- Đào tạo nhân viên khai thác mặt đất  : 16h/năm 

- Đào tạo cán bộ quản lý, nhân viên mặt đất : 24h/năm 

Các chương trình phát triển kỹ năng: thực hiện chương trình đào tạo theo chức danh 

công việc, bao gồm đào tạo trong chuyên môn và ngoài chuyên môn (kỹ năng mềm). 

5.4 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng 

Vietnam Airlines luôn chú trọng vào các hoạt động trách nhiệm cộng đồng: tài trợ 

cho các sự kiện quốc gia, văn hóa, xã hội, giáo dục, thể thao, đặc biệt là các hoạt 

động cộng đồng nhằm nhằm góp phần chia sẻ, giúp đỡ và hỗ trợ những người kém 

may mắn vượt qua khó khăn, đem lại những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống.  

Trong năm 2016, Vietnam Airlines đóng góp xây dựng các quỹ “Hỗ trợ xã hội”, “Vì 

người nghèo”, “Tấm lòng vàng”, “Bảo trợ trẻ em”, “Chất độc màu da cam”, xây 

dựng nhà tình nghĩa, nhận nuôi và phụng dưỡng suốt đời các mẹ Việt Nam anh hùng, 

ủng hộ xây dựng các công trình phúc lợi, tổ chức các chuyến bay cứu trợ, ủng hộ cho 

đồng bào các tỉnh bị thiên tại lũ lụt... với tổng số tiền là 17,46 tỷ đồng. 

Vietnam Airlines đã phối hợp với Quỹ Airbus (Pháp) để vận chuyển miễn phí 3 tấn 

trang thiết bị y tế bao gồm 25 bộ máy lọc thận nhân tạo (tháng 9/2015), 31 máy lọc 

thận và các thiết bị y tế (3/2017) để trao tặng cho Bệnh Viện Thận Hà Nội, đem lại 

cơ hội chữa bệnh tốt hơn cho bệnh nhân mắc bệnh thận, góp phần bảo vệ sức khỏe 

cho người dân Việt Nam. 

Bênh cạnh đó, VNA và UBND TP.Hà Nôị đã phối hợp tổ chức thành công chương 

trình hòa nhạc ngoài trời Vietnam Airlines Classic – Hanoi Concert vào đầu năm 

2017 tại quảng trường Tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội) nhằm mục đích đem những 

giá trị văn hoá đỉnh cao thế giới đến với công chúng Việt Nam, đồng thời qua đó là 

cầu nối để quảng bá, giới thiệu về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và thủ đô 

Hà Nội thân thiện với cộng đồng quốc tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành 

du lịch Việt Nam. Đây là một trong những chương trình thể hiện vai trò cầu nối về 

văn hóa giữa Việt Nam và thế giới mà Vietnam Airlines đã thực hiện trong suốt hơn 

20 năm hoạt động. 
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III. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1. Về các mặt hoạt động của Vietnam Airlines 

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị Vietnam Airlines đã phát huy vai trò lãnh đạo và 

chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, kịp thời; triển khai nhiều giải pháp, biện pháp đồng bộ 

để huy động tối đa lực lượng sản xuất ở các lĩnh vực; tận dụng thời cơ thị trường 

tăng trưởng và nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng.  

Kết thúc năm 2016, Vietnam Airlines đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh 

doanh, đạt/vượt hầu hết các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ giao và triển khai thực hiện thành 

công các chương trình, mục tiêu trọng tâm: 

 Bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh trong tất cả các hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, đặc biệt là an toàn hàng không với 138,4 nghìn chuyến bay an toàn, 

vận chuyển 20,63 triệu lượt khách và 272 nghìn tấn hàng hóa. 

 Triển khai thành công chương trình nâng cấp chất lượng dịch vụ đạt tiêu 

chuẩn 4 sao, được khách hàng trong nước lẫn quốc tế đánh giá cao. 

 Phối hợp với JPA triển khai tốt chương trình thương hiệu kép (dual brand), tạo 

ra chuỗi sản phẩm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Qua đó, góp 

phần tạo thế vững chắc cho Vietnam Airlines và JPA trên thị trường nội địa, 

tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu thị phần vận chuyển trong nước trong bối cảnh 

cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay. 

 Hoàn thành cơ bản kế hoạch thoái vốn để tập trung phát triển ngành nghề kinh 

doanh chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT.  

 Hoàn tất quá trình lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược ANA Holdings Inc và tổ 

chức bàn giao vốn từ doanh nghiêp̣ Nhà nước sang công ty cổ phần, đánh dấu 

sự kết thúc của quá trình cổ phần hóa Vietnam Airlines. 

 Kịp thời có biện pháp ứng phó, khắc phục hiệu quả khi xảy ra sự cố an ninh 

mạng ngày 29-30/7/2016, đảm bảo an toàn hệ thống và chất lượng dịch vụ. 

 Đăng ký giao dịch cổ phiếu của Vietnam Airlines trên Sàn GDCK Hà Nội. 

Ngày 03/01/2017 cổ phiếu đã chính thức giao dịch ngày đầu tiên, đưa VNA 

trở thành công ty đại chúng có giá trị vốn hóa top đầu thị trường. 

 Triển khai thành công phương án bán và thuê lại (Sale and Lease Back) 03 tàu 

bay A350 theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua. 

 Thành lập tổ chức An ninh thông tin, thành lập Chi nhánh Vietnam Airlines - 

Trung tâm Bông Sen Vàng. 

2. Về hoạt động của Ban giám đốc 

HĐQT đánh giá cao những nỗ lực của Ban Giám đốc trong công tác điều hành hoạt 

động sản xuất kinh doanh và việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 

2016 theo đúng định hướng của ĐHĐCĐ và HĐQT.  



 

 

24 

Trong quá trình hoạt động, Ban Giám đốc đã tuân thủ theo đúng các quy định cuả 

Pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Vietnam Airlines, các Nghị quyết của 

ĐHĐCĐ, các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT.  

3. Các kế hoạch và định hướng hoạt động năm 2017. 

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước, xu hướng phát triển 

ngành, định hướng chiến lược của Vietnam Airlines, các hoạt động và mục tiêu trọng 

tâm trong năm 2017 như sau: 

 Tăng cường các giải pháp thu bán thương mại, phối hợp chặt chẽ về sản 

phẩm, nguồn lực, thương hiệu với JPA, K6, VASCO để nâng cao sức cạnh 

tranh của Vietnam Airlines. Phân bổ sản phẩm, nguồn lực hợp lý, đạt hiệu 

quả tổng thể chung và của từng đơn vị, phù hợp với nhu cầu. 

 Tập trung nguồn lực nắm giữ thị phần tại các phân thị khách hàng mục tiêu 

và thị trường trọng điểm có hiệu quả, đặc biệt ưu tiên khai thác các đường 

bay trục HAN-SGN, HAN/SGN-DAD. 

 Khai thác hiệu quả các đội tàu bay chủ lực A350, A321, B787. Tiếp tục đơn 

giản hóa cấu trúc, số lượng chủng loại tàu bay theo lộ trình đã được phê 

duyệt: thực hiện việc bán (phase out) 4 tàu B777, trả các tàu A330 hết hạn 

thuê; Sale & Lease Back 3 tàu bay A350 và 01 tàu bay B787-9 nhận trong 

năm 2017 để giảm nhu cầu vay nợ, cải thiện hệ số nợ/vốn chủ sở hữu. 

 Nâng cao hiệu quả khai thác đối với toàn mạng và từng đường bay để đảm 

bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh VTHK. Đối với các đường bay không có 

hiệu quả, nghiên cứu điều chỉnh tần suất, loại máy bay, xây dựng các giải 

pháp bán và thương mại nhằm nâng cao hiệu quả khai thác. 

 Từng bước thực hiện nâng doanh thu bình quân các đường bay nội địa và 

quốc tế phù hợp với chất lượng dịch vụ 4 sao. 

 Quản trị chi phí hiệu quả với mục tiêu tiết giảm chi phí bình quân trên một 

đơn vị sản lượng.  

 Tiếp tục tăng năng suất lao động, đảm bảo thu nhập cho người lao động.  

 Triển khai Phương án tăng vốn điều lệ nhằm gia tăng nguồn vốn chủ sở hữu 

của Vietnam Airlines, bổ sung dòng tiền và giảm tỷ lệ vốn vay 
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IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 

Chi tiết Báo cáo tài chính k i ể m t oá n  hợp nhất năm 2016 của Vietnam 

Airlines được công bố trên website  www.vietnamairlines.com (chuyên mục Quan 

hệ cổ đông) và đính kèm tại Báo cáo thường niên năm 2016. 

 

 

 Hà Nội, ngày  28   tháng 4 năm 2017 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 
 

Dương Trí Thành 
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PHỤ LỤC 

(Kèm Theo Báo cáo thường niên năm 2016 của Vietnam Airlines) 

 

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON CỦA VIETNAM AIRLINES (TẠI 31/12/2016) 

TT Tên công ty Giới thiệu tóm tắt 
Tỷ lệ VNA 

sở hữu 

1 

Công ty TNHH MTV  

Kỹ thuật Máy bay 

 

 Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội 

 Bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu máy bay, động cơ và phụ tùng máy 

bay, dịch vụ ngoại trường. 

 Vốn điều lệ thực góp: 1.060.071 triệu đồng 

100% 

2 

Công ty TNHH MTV 

Nhiên liệu hàng không 

 

 202 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội 

 Cung ứng nhiên liệu hàng không 

 Vốn điều lệ thực góp: 550.000 triệu đồng 

100% 

3 

Công ty TNHH MTV 

Suất ăn HKVN

 

 Sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM 

 Dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không 

 Vốn điều lệ thực góp: 85.448 triệu đồng 

100% 

4 

Công ty TNHH MTV 

DVMĐ sân bay VN 

 

 49 Trường Sơn, Q.Tân Bình, TP.HCM 

 Dịch vụ tại nhà ga và phục vụ sân đỗ, dịch vụ kỹ thuật, thương 

mại mặt đất 

 Vốn điều lệ thực góp: 250.000 triệu đồng 

100% 

5 

Công ty CP Dịch vụ 

Hàng hóa Nội Bài

 

 Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội 

 Cung cấp dịch vụ phục vụ hàng hoá. 

 Vốn điều lệ thực góp: 261.669 triệu đồng 

55,13% 
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TT Tên công ty Giới thiệu tóm tắt 
Tỷ lệ VNA 

sở hữu 

6 

Công ty TNHH  

DV Hàng hóa TSN 

 

 46-48 Hậu Giang, Q.Tân Bình, TP.HCM 

 Cung cấp dịch vụ giao nhận hàng hóa, quản lý kho hàng hoá 

 Vốn điều lệ thực góp: 93.726 triệu đồng 

55,00% 

7 

Công ty TNHH DV Giao 

nhận hàng hoá TSN 

 

 Số 6 Thăng Long, Q.Tân Bình, TP.HCM 

 Dịch vụ giao nhận hàng hóa, logistic, kho bãi… 

 Vốn điều lệ thực góp: 51.430 triệu đồng 

51,00% 

8 

Công ty TNHH Giao 

nhận hàng hóa VINAKO 

 

 49 Trường Sơn, Q.Tân Bình, TP.HCM 

 Chuỗi vận chuyển đa phương thức toàn cầu 

 Vốn điều lệ thực góp: 8.578 triệu đồng 

65,05% 

9 

CTCP Suất ăn hàng 

không Nội Bài 

 

 Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội 

 Dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không 

 Vốn điều lệ thực góp: 119.803 triệu đồng 

60,00% 

10 

CTCP Dịch vụ Hàng 

không sân bay Nội Bài 

 

 Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội 

 Dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng không và các dịch vụ hỗ trợ khác tại 

Cảng HKQT Nội Bài 

 Vốn điều lệ thực góp: 83.158 triệu đồng 

51,00% 

11 

CTCP Đào tạo  

Bay Việt 

 

 117 Hồng Hà, Q.Tân Bình, TP.HCM 

 Đào tạo phi công. 

 Vốn điều lệ thực góp: 66.000 triệu đồng 

51,52% 

12 

CTCP Tin học viễn 

thông Hàng không 

 

 414 Nguyễn Văn Cừ, Q.Long Biên, HN 

 Dịch vụ trong lĩnh vực CNTT và viễn thông  

 Vốn điều lệ thực góp: 58.032 triệu đồng 

52,73% 
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TT Tên công ty Giới thiệu tóm tắt 
Tỷ lệ VNA 

sở hữu 

13 

CTCP XNK Lao động 

Hàng không 

 

 Ngõ 200/10 Nguyễn Sơn, Q.Long Biên, Hà Nội 

 Cung ứng lao động hoạt động trong lĩnh vực hàng không 

 Vốn điều lệ thực góp: 10.000 triệu đồng 

51,00% 

14 
CTCP Sabre Việt Nam 

 

 53 Quang Trung, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nôị 

 Hệ thống đặt chỗ và các dịch vụ có liên quan thông qua hệ thống 

phân phối toàn cầu Sabre… 

 Vốn điều lệ thực góp: 2.000 triệu đồng 

89,47% 

15 

CTCP Hàng không 

Jetstar Pacific Airlines 

 

 112 Hồng Hà, Q.Tân Bình, TP.HCM 

 Kinh doanh vận tải hàng không (LCC) 

 Vốn điều lệ thực góp: 3.522.081 triệu đồng 

68,85% 
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DANH SÁCH CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA VIETNAM AIRLINES (TẠI 31/12/2016) 

 

TT Tên công ty Giới thiệu tóm tắt 
Tỷ lệ VNA 

sở hữu 

1 

CTCP Cho thuê máy bay 

Việt Nam 

 

 Tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, HN 

 Mua, bán, thuê và cho thuê lại máy bay 

 Vốn điều lệ thực góp: 63.315.837 USD 

32,48% 

2 

Hãng HK Cambodia 

AngKor Air 

 

 Phnom Penh, Cambodia  

 Kinh doanh dịch vụ vận tải hàng không 

 Vốn điều lệ thực góp: 100.000.000 USD 

49,00% 

3 

CTCP DVHK 

 sân bay Đà Nẵng

 

 Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, TP.Đà Nẵng 

 Dịch vụ thương mại hàng không, suất ăn… 

 Vốn điều lệ thực góp: 30.088 triệu đồng 

36,07% 

4 

CTCP Xuất nhập khẩu 

hàng không 

 

 414 Nguyễn Văn Cừ, Q.Long Biên, Hà Nội 

 Dịch vụ XNK/ phân phối lớn nhất về phụ tùng máy bay và 

các thiết bị mặt đất sân bay 

 Vốn điều lệ thực góp: 25.927 triệu đồng 

41,31% 

5 

CTCP Nhựa cao cấp 

Hàng không 

 

 Nguyễn Sơn, Q.Long Biên, Hà Nội. 

 Lĩnh vực công nghiệp nhựa cao cấp. 

 Vốn điều lệ thực góp: 17.280 triệu đồng 

30,41% 
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