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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ 2017-2018

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2017 Năm 2018 % Tăng/Giảm
Tổng giá trị tài sản Tỷ đồng 263,40 275,70 4,67%
Doanh thu thuần Tỷ đồng 399,55 422,94 5,85%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh Tỷ đồng 22,26 29,27 31,53%

Lợi nhuận khác Tỷ đồng (0,25) 0,10 -141,53%

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 29,02 22,36 -22,95%

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 21,34 26,32 23,34%

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 2017-2018
Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2017 Năm 2018 % Tăng/Giảm

Tổng giá trị tài sản Tỷ đồng 330,36 341,62 3,41%
Doanh thu thuần Tỷ đồng 525,85 573,09 8,98%
GVHB Tỷ đồng 299,07 314,15 5,04%
Lợi nhuận gộp Tỷ đồng 226,58 258,94 14,28%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh Tỷ đồng 21,41 29,76 39,00%

Lợi nhuận khác Tỷ đồng 0,13 (0,32) -345,17%
Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 21,54 29,43 36,65%
Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 20,48 26,46 29,19%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu Tỷ đồng 0,00 0,00 37,98%
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THÔNG ĐIỆP CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Tổng quan về bức tranh nền kinh tế thế giới năm 2018 
có thể thấy: Tăng trưởng tích cực và cho thấy dấu hiệu 
hồi phục ở một số ngành: , chiến tranh thương mại 
Mỹ- Trung kéo dài gây ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt 
động xuất, nhập khẩu.

Nền kinh tế Việt Nam năm 2018 tiếp tục giữ đà tăng 
trưởng cao Tăng trưởng GDP của Việt Nam trong 
năm 2018 đạt mức kỷ lục, ước đạt 7,08%, cao nhất 
trong 10 năm qua và cũng cao hơn mọi dự báo. Các 
lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và lĩnh vực 
dịch vụ; nông, lâm thủy sản tăng trưởng tốt, là động 
lực chính cho tăng trưởng kinh tế năm 2018. Tổng 
cầu của nền kinh tế duy trì mức tăng khá, xuất khẩu 
và tiêu dùng tăng cao hơn cùng kỳ. 

Vận tải hàng hóa tăng 10%, vận tải hành khách 
tăng 11,3% so với năm 2017. Vận tải hàng hóa 
quý IV/2018 ước tính đạt 423,3 triệu tấn, tăng 
10,1% so với cùng kỳ năm trước và 80 tỷ tấn.km, 
tăng 7,1%. Vận tải bằng đường hàng không tăng 
khá, đạt 48,9 triệu lượt khách, tăng 11,2% và 55,6 tỷ 
lượt khách.km, tăng 11,6%. Lượng khách qua Cảng 
Hàng không quốc tế Nội Bài nói chung duy trì tốc độ 
tăng trưởng tương đối cao so với cùng kỳ năm trước. 
Năm 2018 tốc độ tăng trưởng hành khách qua Cảng 
Hàng không quốc tế  Nội Bài tăng 8,26% so với cùng 
kỳ năm 2017.

Với những khó khăn, thuận lợi của kinh tế Việt Nam 
nói chung và ngành vận tải, dịch vụ hàng không 
không nói riêng trong năm 2018, Công ty Cổ phần 
Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài đã hoàn thành 
vượt chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuận năm 2018 do Đại 
hội cổ đông giao, đạt 101,19%  kế hoạch năm, tổng 
doanh thu Công ty mẹ đạt 441,14 tỷ đồng, lợi nhuận 
sau thuế đạt 26,317 tỷ đồng, nộp Ngân sách nhà 
nước 2,703 tỷ đồng. Môi trường làm việc, đời sống 
vật chất và tinh thần cho người lao động được cải 
thiện. Ngoài ra, công ty vẫn thường xuyên thực hiện 
trách nhiệm với địa phương bằng nhiều việc làm ý 
nghĩa: chúc tết, thăm hỏi các hộ gia đình khó khăn; 
gia đình thương binh, liệt sĩ,...

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN VIỆT PHƯƠNG

Tiếp nối năm 2018, năm 2019, kinh tế Việt Nam dự 
kiến sẽ đối mặt với nhiều cơ hội và thách thức mới. 

- Kinh tế vĩ mô trong nước dự báo tiếp tục tăng trưởng 
ổn định với tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 6,8% so với 
năm 2018 (Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng chính 
phủ ngày 24/5/2018 về xây dựng Kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 2019);

- Giá nhiên liệu 2018: có xu hướng tăng, dự kiến 
phương án giá nhiên liệu bay kế hoạch của VNA dao 
động quanh mức 90 USD/thùng – tăng 6,6% so ước 
thực hiện 2018;

- Lạm phát được dự báo ở quanh mức 4% theo mục tiêu 
của Chính phủ.

- Thị trường vận tải Hàng không trong nước năm 2019 
sẽ tiếp tục tăng so với năm 2018 nhưng sự tăng trưởng 
chưa vững chắc, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Với những nhận định đó, công ty đặt ra kế hoạch: Tổng 
doanh thu Công ty mẹ năm 2019: 465,51 tỷ đồng, lợi 
nhuận trước thuế dự kiến 31,54 tỷ đồng với mức chia 
cổ tức dự kiến là 23%/ Vốn điều lệ.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài 
cam kết tiếp tục phát huy lợi thế, năng lực hiện có, tận 
dụng mọi thời cơ cùng với sự nỗ lực quyết tâm vươn 
lên vượt qua mọi thách thức, cùng chung tay xây dựng 
Công ty ngày càng phát triển mạnh mẽ, đồng thời đảm 
bảo quyền lợi cho Quý cổ đông, khách hàng, chăm sóc 
tốt đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công nhân 
viên, người lao động và cam kết sử dụng hiệu quả tài 
nguyên, môi trường gắn với phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin gửi lời tri ân đến 
Quý cổ đông, Khách hàng và Đối tác đã luôn đồng 
hành cùng Công ty. Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới 
toàn thể người lao động vì nỗ lực hết mình cho thành 
quả của Công ty trong thời gian qua.

Trân trọng cảm ơn!

Kính thưa Quý cổ đông, Khách hàng, Đối tác và toàn thể cán bộ công nhân viên,

TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

Xây dựng và phát triển Công ty trở thành doanh nghiệp cung cấp chất 
lượng dịch vụ sân bay hàng đầu cho các Hãng hàng không nội địa, 
quốc tế và khách hàng tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài.

Không ngừng đầu tư phát triển và sử dụng hợp lý các nguồn lực, đặc 
biệt là nguồn nhân lực; nguồn lực công nghệ.
Thường xuyên cải tiến và phát huy hiệu lực, hiệu quả của Hệ thống 
quản lý chất lượng ISO 9001:2015. 
Đảm bảo thỏa mãn đầy đủ những yêu cầu và mong đợi của khách 
hàng và các bên quan tâm, tăng cường hợp tác với các đối tác kinh 
doanh trong Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài.

TẬN TÂM – CHUYÊN NGHIỆP
NASCO luôn đặt lợi ích và mong muốn của khách hàng lên 
hàng đầu. Khách hàng chính là trung tâm, là động lực để công 
ty phát triển các sản phẩm – dịch vụ hoàn hảo nhất. 

CHẤT LƯỢNG
Các loại hàng hóa trong NASCO DUTY FREE SHOP đều được 
kiểm soát và giám sát chặt chẽ về chất lượng và nguồn gốc xuất 
xứ, phù hợp với các quy định Pháp luật Việt Nam cũng như 
thông lệ quốc tế.Các loại hàng tiêu dùng có chất lượng cao sản 
xuất tại Việt Nam và thế giới.

HỢP TÁC - CHIA SẺ
TBC luôn lắng nghe, sẵn sàng hợp tác, chia sẻ và tích cực hành 
động vì lợi ích của khách hàng, của đối tác và của người lao 
động. Đây là giá trị phong cách làm việc của TBC.

SÁNG TẠO – ĐA DẠNG
Công ty luôn tìm tòi, nghiên cứu để tìm hiểu nhu cầu thị trường 
mới, thích nghi và nâng cao tính cạnh tranh để tiếp tục gia tăng 
thị phần và nâng cao vị thế.

GIÁ TRỊ 
CỐT LÕI
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CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI

A. THÔNG TIN CHUNG

A1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT
A2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
A3. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH
A4. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ
A5. VỊ THẾ
A6. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
A7. CÁC RỦI RO

• Giấy phép đăng kí kinh doanh: Số 0100108254 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội 
cấp lần đầu ngày 05/04/2006 và thay đổi lần thứ 11 ngày 14/09/2018
• Địa chỉ: Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
• Vốn điều lệ: 83.157.640.000  đồng
• Điện thoại: 024. 3884 0085
• Fax: 024. 3886 5555
• Webiste: www.nasco.com.vn
• Mã cổ phiếu: NAS (Sàn giao dịch chứng khoán UPCOM)
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A2. QUÁ TRÌNH
HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

1993 1995 2005 2007

Thành lập doanh nghiệp
Tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước mang 
tên Công ty Dịch vụ Cụm cảng Hàng không 
sân bay miền Bắc (tên giao dịch tiếng Anh là 
NORTHERN AIRPORT SERVICES COMPANY, 
viết tắt là NASCO) được thành lập và chính 
thức đi vào hoạt động.

Hạch toán độc lập Tổng Công ty Hàng 
không Việt Nam
Công ty được đổi tên thành Công ty Dịch vụ Hàng 
không sân bay Nội Bài (NOIBAI AIRPORT SERVICES 
COMPANY – NASCO).

Trở thành Công ty đại chúng
Vốn điều lệ của Công ty tăng lên 49.500.000.000 
đồng thông qua phát hành chia cổ tức bằng cổ 
phiếu cho cổ đông hiện hữu. 

Cổ phần hóa
Theo quyết định số 3978/QĐ-BGTVT ngày 21/10/2005 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, NASCO được cổ phần 
hóa và chuyển thành Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không 
sân bay Nội Bài (Tên giao dịch tiếng Anh là NOIBAI AIRPORT 
SERVICES JOINT STOCK COMPANY, viết tắt là NASCO)

2009 2010 2016 2017

Tăng vốn điều lệ
Tăng vốn điều lệ lên 83.157.640.000 đồng 
thông qua phát hành chia cổ tức bằng cổ phiếu 
cho cổ đông hiện hữu.

Đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM
Ngày 25/01/2017, 8.315.764 cổ phiếu Công 
ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài 
chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM với 
giá tham chiếu 28.000 đồng/ cổ phiếu.

Tăng vốn điều lệ
Tháng 07: Tăng vốn điều lệ lên 69.298.640.000 đồng 
thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Tháng 08: NASCO được Chủ tịch nước Cộng hòa 
XHCN Việt Nam kí quyết định trao tặng Huân chương 
lao động hạng nhì.

Thành lập công ty con - công ty liên kết
NASCO tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần 
giao nhận hàng hóa NASCO là công ty con hoạt động 
theo mô hình Công ty Mẹ-Con đối với NASCO và Công ty 
cổ phần Taxi NASCO là công ty liên kết.
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A3. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH
Ngành nghề kinh doanh

“NASCO đang là doanh nghiệp duy nhất tại sân bay Nội Bài kinh doanh dịch vụ 
phòng khách hạng thương gia có thiết kế và nội thất đạt tiêu chuẩn từ 4 sao trở lên.”

Ngành nghề kinh doanh chính: 
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không
Vận chuyển hàng hóa, hành khách trong sân đỗ máy bay
Dịch vụ vận tải mặt đất; Dịch vụ vận chuyển hàng hóa
Kinh doanh các dịch vụ phục vụ khách đi máy bay của các hãng hàng không trong nước và quốc tế
Dịch vụ làm thủ tục hàng không tại thành phố
Kinh doanh hàng miễn thuế phục vụ khách xuất, nhập, quá cảnh
Dịch vụ lắp đặt trang thiết bị phục vụ mặt đất ngành hàng không
Khai thác dịch vụ kỹ thuật thương mại hàng không

Hiện tại Nasco hoạt động chủ yếu tại 
Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài 
với các sản phẩm dịch vụ như:

Dịch vụ thương mại, tổng hợp: Kinh 
doanh hàng bách hóa, mỹ nghệ, dịch 
vụ nhà hàng ăn uống, giải khát,.. 
phục vụ khách đi máy bay qua Càng 
hàng không.

Dịch vụ vận tải ô tô: Vận chuyển hành 
khách bằng xe ô tô trong sân đỗ máy 
bay, phục vụ người lao động của các 
đơn vị làm việc tại Cảng Hàng không 
Quốc tế Nội Bài và hành khách có 
nhu cầu khác.

Địa bàn kinh doanh
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Sơ đồ bộ máy quản lý

A4. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ
Mô hình quản trị

Các bộ phận chức năng

Đại hội đồng cổ đông: 
Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan 
có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định những 
vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định.
Hội đồng quản trị: 
Là cơ quan quản lý trực tiếp tại Công ty do Đại hội đồng cổ 
đông bầu ra. Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các quyền 
và nghĩa vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao tại Điều lệ Công 
ty và các quy định của pháp luật; có quyền nhân danh Công 
ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ những 
vấn đề của Đại hội đồng cổ đông.

Là cơ quan tham mưu  giúp việc cho Tổng Giám đốc về lĩnh 
vực tổ chức và phát triển nguồn nhân lực; quản trị hành 
chính doanh nghiệp; có chức năng nhiệm vụ:
Về chức năng tổ chức:
Đề xuất, xây dựng và triển khai thực hiện các đề án cơ cấu 
tổ chức bộ máy về kiện toàn, thành lập, chia tách, sáp nhập, 
giải thể các đơn vị và bộ phận trực thuộc Công ty; xác định 
quy mô, cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ, định biên lao động 
cho các đơn vị, bộ phận và các chức danh lãnh đạo quản 
lý có liên quan.
Xây dựng, quản lý và phát triển nguồn nhân lực bao gồm 
việc xác định nhu cầu, tuyển dụng, bố trí sắp xếp nguồn 
nhân lực; công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, miễn 
nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ quản lý và người lao 
động.
Xây dựng, quản lý và thực hiện công tác đào tạo, đào tạo 
mới, đào tạo lại, đào tạo bổ sung và nâng cao chuyên môn 
nghiệp vụ, tay nghề, đào tạo nội bộ và đánh giá chất lượng 
đào tạo và việc sử dụng nguồn nhân lực sau đào tạo.
Đề xuất, xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, 
phương án xác định quỹ tiền lương và tiền thưởng hàng 
năm của Công ty, giao đơn giá và thanh toán quỹ tiền lương 
các đơn vị trực thuộc, thực hiện chi trả các khoản chế độ 
tiền lương, tiền công, phụ cấp và giải quyết các chính sách 
hợp pháp khác cho người lao động về nâng bậc lương, Bảo 
hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm tai nạn, Bảo hiểm thất 
nghiệp, Bảo hộ và vệ sinh an toàn lao động.
Xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, xây 
dựng và thực hiện các nội quy, quy chế quản lý lao động, 
tiền lương, Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động, 
Phân cấp tổ chức và quản lý cán bộ, người lao động; hệ 
thống thang bảng lương, quy chế phân phối tiền lương, tiền 
thưởng; quy chế nâng ngạch, nâng bậc lương; Hệ thống 
chức danh tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ; Quy chế tuyển 
dụng, đào tạo và các quy chế hoạt động chuyên ngành.

Thực hiện giao kết và quản lý hợp đồng lao động, giải quyết 
chế độ thôi việc và chấm dứt hợp đồng lao động.
Thẩm định và quản lý hồ sơ nhân lực; thực hiện công tác 
bảo vệ chính trị nội bộ; quản lý số lượng và chất lượng đội 
ngũ người lao động, đánh giá người lao động hàng năm 
để làm cơ sở quy hoạch sắp xếp, sử dụng hợp lý nguồn 
nhân lực.
Hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các 
chế độ chính sách của người lao động ở các đơn vị trực 
thuộc Công ty.  
Về chức năng hành chính, văn phòng:
Thực hiện công tác đối nội và đối ngoại, công tác hành 
chính quản trị văn phòng, thông tin nội bộ.
Xây dựng, đầu tư, phát triển và quản lý hệ thống công nghệ 
thông tin, website của Công ty.
Chủ trì xây dựng và quản trị hệ thống quản lý chất lượng 
ISO 9001: 2008; 
Quản lý, sắp xếp bố trí phương tiện phục vụ k hoạch làm 
việc của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị, các đơn vị, các 
phòng chức năng Công ty.
Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Vận tải ô tô Hàng không 
tổ chức xe đưa đón người lao động đi làm việc hàng ngày.

Ban Kiểm soát: 
Do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm 
vụ kiểm tra tính hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt 
động kinh doanh; thẩm định báo cáo tài chính hàng năm 
của Công ty; thông báo kết quả kiểm tra hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Công ty cho Đại hội đồng cổ đông và thực 
hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty.
Ban Tổng Giám đốc
Thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội 
đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư 
của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ 
đông thông qua và thực hiện các nhiêm vụ khác theo Điều 
lệ Công ty.

Phòng tổ chức hành chính
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A4. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

Các bộ phận chức năng

Phòng Tài chính Kế toán

Là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc trong 
lĩnh vực tài chính và kế toán; có chức năng, nhiệm vụ:
Chủ trì xây dựng và tổ chức bộ máy quản lý tài chính kế toán 
Công ty. 
Tổ chức hoạt động quản lý tài chính - kế toán - thống kê 
trong Công ty phù hợp với Pháp luật của Nhà nước và Điều 
lệ của Công ty. 
Lập, quản lý, hướng dẫn và theo dõi kế hoạch thu chi hoạt 
động tài chính, phân tích hoạt động thu chi tài chính, đánh 
giá kết quả công tác hoạt động thu chi tài chính năm của các 
đơn vị trực thuộc và Công ty. 
Tổ chức và thực hiện công tác hạch toán kế toán - thống kê 
cho các trung tâm và toàn Công ty. 
Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động hạch toán 
kế toán, báo cáo kế toán, lưu trữ hồ sơ, chứng từ tại các đơn 
vị và trong toàn Công ty. 
Thanh quyết toán, kiện toàn hoạt động tài chính kế toán cho 
các đơn vị trực thuộc Công ty, tổng hợp báo cáo tài chính 
toàn Công ty. Quản lý vốn, nguồn vốn, tài sản, các quỹ tập 
trung của toàn Công ty. 
Chủ trì công tác lập phương án tạo nguồn vốn, sử dụng vốn, 
điều hòa vốn, giao nhận vốn, bảo toàn và phát triển vốn của 
Công ty. 
Thu thập, phân loại, xử lý các thông tin về tài chính, đề xuất 
các biện pháp điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả trong 
hoạt động sản xuất kinh doanh để tham mưu cho Tổng Giám 
đốc. 
Tổ chức công tác phân tích hoạt động quản trị doanh ng-
hiệp, phân tích hiệu quả hoạt động sản  xuất kinh doanh, 
các dự án, các hoạt động đầu tư tài chính để tham mưu cho 
Tổng Giám đốc trong điều hành sản xuất kinh doanh và đầu 
tư tài chính có hiệu quả. 
Tham gia xây dựng, thẩm định, triển khai các dự án đầu tư, 
thực hiện việc quyết toán vốn đầu tư theo đúng quy định của 
Nhà nước. 

Phòng Kế hoạch Thị trường

Là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc về lĩnh 
vực thị trường và kế hoạch sản xuất kinh doanh; có chức 
năng, nhiệm vụ:
Xây dựng và triển khai thực hiện công tác marketting, phát 
triển thị trường trong toàn Công ty. Xây dựng và triển khai 
thực hiện các mục tiêu, chiến lược, kế hoạch dài hạn, ngắn 
hạn và hàng năm của các đơn vị trực thuộc và Công ty về 
các lĩnh vực kinh doanh, đầu tư. 
Chủ trì thực hiện việc thẩm định kế hoạch dài hạn, ngắn hạn 
và hàng năm của các đơn vị trong Công ty. Xây dựng định 
mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí, giá sản phẩm - dịch 
vụ đầu vào, đầu ra của các đơn vị trong Công ty. Nghiên 
cứu, đề xuất và soạn thảo các văn bản, chỉ thị của Tổng 
Giám đốc về quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh 
doanh. 
Thẩm định, ban hành, triển khai và thực hiện các kế hoạch, 
phương án, biện pháp tác nghiệp có liên quan trong quản lý, 
điều hành kinh doanh theo ủy quyền của Tổng Giám đốc. Tổ 
chức công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu. 
Tham mưu xây dựng và kiểm tra giám sát việc thực hiện mục 
tiêu chất lượng, chính sách chất lượng của Công ty. Quản lý, 
kiểm tra, giám sát và đánh giá việc đảm bảo chất lượng các 
dịch vụ của Công ty. 
Theo dõi, tổng hợp, phân tích tình hình thực hiện kế hoạch 
sản xuất kinh doanh của các đơn vị để kịp thời tham mưu 
cho Tổng Giám đốc trong quản lý, điều hành sản xuất kinh 
doanh. 
Thực hiện các thủ tục bổ sung, thay đổi và đăng ký ngành 
nghề kinh doanh, sở hữu trí tuệ, công nghiệp. Hướng dẫn 
các đơn vị trực thuộc Công ty nghiệp vụ về lĩnh vực xuất 
- nhập khẩu, ngành nghề kinh doanh, biện pháp quản lý, 
phát triển khối tài sản vô hình, các vấn đề pháp lý về doanh 
nghiệp và hoạt động kinh doanh. 
Soạn thảo, thẩm định, quản lý và theo dõi việc thực hiện các 
hợp đồng kinh tế của Công ty. Hướng dẫn, kiểm tra và giám 
sát việc thực hiện kế hoạch, định mức kinh tế - kỹ thuật, định 
mức chi phí, vật tư, nguyên nhiên vật liệu, chế biến; các hoạt 
động đầu tư, quản lý và sử dụng đất đai, mặt bằng, môi 
trường, tài sản vô hình, hợp đồng kinh tế, tiếp thị và quảng 
cáo của các đơn vị trong Công ty. 
Thực hiện nhiệm vụ quản lý vốn góp của NASCO đầu tư ra 
ngoài doanh nghiệp. 

Tham gia đàm phán, thẩm định triển khai các hợp đồng kinh 
tế thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc quyết định; tổ chức 
thanh quyết toán các hợp đồng kinh tế theo đúng quy định 
của Nhà nước. 
Tham gia xây dựng và quản lý, kiểm tra, giám sát các định 
mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí, chi phí vật tư, nguyên 
nhiên vật liệu, chế biến, mức giá dịch vụ sản phẩm (đầu vào, 
ra), đơn giá tiền lương của Công ty. 
Thực hiện các chế độ, chính sách tài chính kế toán, báo cáo 
thống kê trong Công ty theo quy định của Nhà nước và Điều 
lệ của Công ty.
Nghiên cứu việc phát hành cổ phiếu, chào bán cổ phần, thị 
trường chứng khoán để tham mưu cho Tổng Giám đốc báo 
cáo Hội đồng quản trị.

Ban Thư ký Công ty

Là cơ quan giúp việc trực tiếp của Hội đồng quản trị; có chức 
năng, nhiệm vụ:
Soạn thảo các văn bản, tờ trình liên quan đến nhiệm vụ và 
quyền hạn của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc để báo 
cáo các cơ quan cấp trên. 
Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 
và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng 
quản trị hoặc Ban kiểm soát. 
Ghi chép và làm các biên bản các cuộc họp. Tư vấn về thủ 
tục các cuộc họp. 
Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội 
đồng quản trị và các thông tin khác cho các thành viên Hội 
đồng quản trị và Ban kiểm soát. 
Là đầu mối liên lạc giữa Hội đồng quản trị với Ban kiểm 
soát, Ban quản lý điều hành Công ty và các cổ đông. 
Thực hiện bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật và 
Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Quản lý, theo dõi cổ 
đông, số cổ phiếu nắm giữ của các tổ chức, cá nhân và giấy 
chứng nhận cổ đông do Công ty phát hành. 
Hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục chuyển nhượng khi các cổ 
đông có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần và thực hiện các 
nội dung có liên quan theo Quy chế chuyển nhượng cổ phần 
của Công ty. 
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Hội đồng 
quản trị và Tổng Giám đốc Công ty.

Phòng Cung ứng HH-ĐT trang thiết bị

Là đơn vị phụ trợ, giúp Tổng Giám đốc đảm bảo việc cung 
ứng hàng hóa cho các đơn vị kinh doanh, thực hiện các dự 
án đầu tư theo phân cấp; có chức năng, nhiệm vụ:
Về cung ứng hàng hóa: Triển khai các hợp đồng cung ứng 
hàng hoá, dịch vụ, vật tư, nguyên nhiên vật liệu. Thực hiện 
việc khai thác, cung ứng các nguồn hàng, sản phẩm dịch vụ, 
hàng hóa, thực phẩm, vật tư, nguyên nhiên vật liệu đảm bảo 
các hoạt động kinh doanh của Công ty theo hợp đồng kinh 
tế đã được Tổng Giám đốc ký kết. 
Thực hiện thủ tục xuất, nhập khẩu; cung ứng hàng hóa và 
thanh khoản tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu cho các Trung 
tâm. Quản lý, bảo quản kho tàng, hàng hóa, thực phẩm, vật 
tư, nguyên nhiên vật liệu. 
Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường. Thực hiện 
công việc dán tem, mã vạch, đóng gói sản phẩm, hàng hóa, 
vật tư cung cấp hàng hóa đến tận địa điểm kinh doanh của 
các bộ phận thuộc các Trung tâm. 
Đảm bảo công tác môi trường và phòng chống cháy nổ bão 
lụt trong khu vực kho tàng được giao quản lý. Thực hiện chế 
độ báo cáo thống kê hàng hóa, vật tư, tài sản, công cụ dụng 
cụ, nguyên nhiên vật liệu… xuất, nhập, tồn kho theo quy 
định.
Về đầu tư - trang thiết bị: Thực hiện công tác đầu tư xây 
dựng cơ bản và trang thiết bị kỹ thuật, quản lý đất đai, mặt 
bằng, đảm bảo cơ sở vật chất kỹ thuật và hạ tầng cho Công 
ty. 
Thực hiện việc khai thác cung ứng vật tư, nguyên nhiên vật 
liệu, trang thiết bị công cụ lao động… đảm bảo phục vụ sản 
xuất kinh doanh. 
Quản lý, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế và làm 
sạch cơ sở vật chất, trang thiết bị nội thất, tài sản, công cụ, 
dụng cụ lao động, vận hành sửa chữa hệ thống điện, điện 
tử, điện lạnh, hệ thống nước phục vụ cho toàn bộ các hoạt 
động của Công ty (trừ các chi nhánh Hà Nội, Đà Nẵng và 
Thành phố Hồ Chí Minh). 
Đảm bảo công tác môi trường và phòng chống cháy nổ bão 
lụt trong khu vực làm việc được giao quản lý.



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NAS 201816 17

A4. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

Các bộ phận chức năng
Văn phòng Đảng – Đoàn thể

 Là cơ quan tham mưu giúp việc cho Ban chấp hành Đảng 
bộ Công ty, Tổng Giám đốc, Ban chấp hành công đoàn và 
Đoàn thanh niên Công ty, có nhiệm vụ:
- Công tác đảng:
Lập kế hoạch hoạt động công tác Đảng tháng, quý, năm 
trong toàn Đảng bộ.
• Chuẩn bị dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thường kỳ và 
chuyên đề
• Xem xét, nghiên cứu, đề xuất thành lập tổ chức Đảng trực 
thuộc Đảng ủy bộ phận và Đảng ủy công ty phù hợp với yêu 
cầu nhiệm vụ lãnh đạo của các đơn vị, bộ phận.
• Thực hiện chức năng tuyên truyền, giáo dục nâng cao 
nhận thức cho đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ.
• Bồi dưỡng lý luận cho đảng viên mới và đội ngũ quần 
chúng phục vụ cho công tác phát triển đảng viên.
• Thực hiện công tác phát triển Đảng.
• Quản lý hồ sơ, khen thưởng, kỷ luật đảng viên.
• Theo dõi và thực hiện việc thu, nộp đảng phí của các tổ 
chức đảng trong Đảng bộ.
• Triển khai và thực hiện công tác kiểm tra của Ủy ban kiểm 
tra Đảng ủy Công ty.
• Tham mưu cho Đảng uỷ Công ty trong việc đề nghị xét 
tặng huy hiệu 30, 40 năm tuổi đảng theo quy định.
• Phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện 
nội dung công việc về công tác tổ chức, cán bộ trong Đảng 
bộ Công ty.
• Theo dõi và quản lý các nội dung liên quan đến công tác 
bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng bộ Công ty.
• Quản lý công tác văn thư, lưu trữ bảo mật; Kiểm soát hồ 
sơ, tài liệu và ISO.

• Sắp xếp, bố trí kế hoạch làm việc công tác, hội họp, giao 
ban, tiếp khách cho Ban Giám đốc. 
• Tổng hợp báo cáo giao ban, hội họp; Soạn thảo văn bản, 
quy chế, chỉ thị, thông báo của Ban Giám đốc theo lĩnh vực 
được phân công. Phối hợp với Ban Thư ký Công ty ghi chép 
biên bản, Nghị quyết, kết luận của Ban Giám đốc và Hội 
đồng quản trị.
• Thực hiện công tác quản lý thanh quyết toán chi phí Văn 
phòng
• Thực hiện công tác vệ sinh, tạp vụ Trụ sở Công ty.
Công tác đoàn thanh niên:
• Tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách 
mạng của dân tộc cho đoàn viên thanh niên. 
• Tổ chức các phong trào, hoạt động thiết thực cho đoàn 
viên thanh niên gắn với nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Công ty.
• Tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp ng-
hĩa, chăm sóc thiếu niên nhi đồng là con của người lao động 
trong Công ty.
- Tham mưu trong các hoạt động thi đua, tuyên truyền, văn 
hóa, thể thao của Công ty.
- Công  tác an ninh an toàn phòng chống cháy nổ lụt, bão:
• Quản lý và đảm bảo công tác môi trường, phòng chống 
cháy nổ, lũ lụt và thiên tai địch họa cho toàn Công ty.
• Đảm bảo công tác quốc phòng an ninh, bảo vệ an ninh an 
toàn tại Trụ sở Công ty và các địa điểm làm việc, kho bãi của 
các đơn vị trong Công ty tại Sân bay quốc tế Nội Bài
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.

Công ty có 04 chi nhánh hạch toán phụ thuộc sau

- Công ty Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài tại Hà Nội;
- Công ty Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài tại Hải Phòng;
- Công ty Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài tại Đà Nẵng;
- Công ty Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài tại TP. Hồ Chí Minh.

Tại ngày 01/03/2016, các chi nhánh tiến hành sáp nhập lại với Công ty và dừng hoạt động tại các Chi nhánh này.

Công ty con

Tên công ty Trụ sở chính Tỷ lệ lợi ích Tỷ lệ biểu quyết Tỷ lệ vốn góp thực 
tế

Hoạt động kinh 
doanh chính

Công ty cổ phần 
Giao nhận Hàng 
hóa NASCO

Tòa nhà trụ sở NA-
SCO sân bay Quốc 
tế Nội bài xã Phú 
Minh- Huyện Sóc 
Sơn- Thành phố 
Hà Nội

49,12% 51% 49,12%

Vận chuyển 
hàng hóa hàng 
không, dịch vụ 
kho bãi,...

Công ty liên kết

Tên công ty Trụ sở chính Tỷ lệ lợi ích Tỷ lệ biểu quyết Tỷ lệ vốn góp thực 
tế

Hoạt động kinh 
doanh chính

Công ty Cổ phần 
đầu tư dịch vụ 
hàng không Việt 
Nam

Sân bay Quốc tế 
Nội Bài, Phú Minh, 
Sóc Sơn, Hà Nội 16% 36% 16%

Vận chuyển 
hành khách 
bằng xe ô tô 05 
chỗ, 16 chỗ
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Trong ngành hàng không hiện nay, trên các lĩnh vực dịch vụ, vị trí của NASCO là doanh nghiệp tự đánh giá xếp hạng 
như sau: 
+ Dịch vụ vận chuyển khách sân đỗ tàu bay tại sân bay Nội Bài: Là doanh nghiệp hàng đầu trong vận chuyển bằng xe 
chở khách chuyên dụng 
+ Dịch vụ phòng khách thương gia: Là doanh nghiệp có phòng chờ thương gia nội địa xếp thứ 2 trong hệ thống phòng 
chờ liên minh Sky Team, phòng chờ quốc tế xếp hạng nhất tại sân bay Nội Bài .
+ Dịch vụ bán hàng miễn thuế: Là doanh nghiệp xếp hạng thứ 2 trong số 03 doanh nghiệp 
+ Dịch vụ bán hàng bách hóa và lưu niệm tại nhà ga hành khách T1 và T2: Là doanh nghiệp có diện tổng diện tích kinh 
doanh chiếm 36% tổng diện tích mặt bằng kinh doanh phí hàng không 
+ Dịch vụ nhà hàng ăn uống tại T1 chiếm 36% diện tích kinh doanh tại nhà ga T1 
+ Dịch vụ vận chuyển xe tuyến: Là doanh nghiệp hàng đầu chuyên chở toàn bộ công nhân viên các đơn vị thuộc tổng công 
ty HKVN tại Nội Bài và một số doanh nghiệp lớn không thuộc VNA.

Công ty luôn được xếp hạng doanh nghiệp loại A với sự tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, thu nộp ngân sách nhà nước, 
tạo được việc làm và thu nhập cao đối với người lao động.

Theo số liệu báo cáo tài chính  đã  kiểm toán của Công ty

5,76% 5,34% 5%

7,91% 8,10% 9,60%

16,89%
14,49%

17,54%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018

ROS ROA ROE

Tỷ suất lợi  nhuận giai đoạn 2016 - 2018

A5. VỊ THẾ
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Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:
- Ổn định và tổ chức kinh doanh tốt các dịch vụ hiện có, đẩy 
mạnh phát triển sản xuất kinh doanh cả về chu=iều rộng lẫn 
chiều sâu
- Tiếp tục nâng cao chất lượng hàng hóa và dịch vụ để nâng 
cao năng lực cạnh tranh của Công ty, gia tăng thị phần và 
lợi thế cạnh tranh 
- Chú trọng đầu tư phát triển kinh doanh: giữ vững và phát 
triển năng lực hiện có, tăng cường ứng dụng công nghệ mới 
vào công tác quản lý sản xuất kinh doanh
- Mở rộng sản xuất kinh doanh ra các thị trường ngoài khu 
vực Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, trọng tâm là thành 
phố Hà Nội và thị trường lân cận
- Phát triển kinh doanh một số lĩnh vực mới
- Ổn định và nâng cao thu nhập của người lao động
- Xây dựng NASCO có cơ cấu tài chính lành mạnh, an toàn 
và phát triển vốn tốt, kinh doanh có hiệu quả cao và thực 
hiện đầy đủ nghĩa vụ thu nộp Ngân sách Nhà nước.
Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
* Chiến lược kinh doanh: Nâng cao chất lượng, giữ vững và 
tiếp tục  tăng quy mô các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, đồng 
thời, nghiên cứu và phát triển những ngành kinh doanh mới 
đáp ứng nhu cầu của khách hàng
- Tổ chức lại hoạt động kinh doanh của các Nhà hàng, các 
bộ phận của các đơn vị đảm bảo kinh doanh có hiệu quả:
+ Nghiên cứu, triển khai áp dụng thực tế các mô hình và 
phương thức kinh doanh mới theo xu thế hiện đại, hiện đại 
kết hợp với truyền thống tại các điểm kinh doanh mới được 
nhượng quyền để đáp ứng kịp thời sự thay đổi nhu cầu 
và phong các tiêu dùng của khách hàng tại Cảng hàng tại 
CHKQTNB, khắc phục hạn chế về lợi thế vị trí kinh doanh.
+ Áp dụng phương thức giao chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 
trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả hơn, nâng cao quyền tự 
chủ hơn đối với các nhà hàng, dần dần áp dụng rộng rãi tới 
các điểm kinh doanh khác để phù hợp tiến trình tái cơ cấu 
các lĩnh vực kinh doanh kém hiệu quả của Công ty, phù hợp 
với định hướng của Tổng công HKVN-CTCP
- Đối với Công ty Cổ phần Taxi NASCO: Mở rộng kinh do-
anh dịch vụ Taxi, minibus và các dịch vụ gia tăng khác như: 
dịch vụ kê khai hải quan, dịch vụ đưa đón khách VIP.

- Đối với Công ty Cổ phần Giao nhận Hàng hóa NASCO: 
Phát triển mở rộng mạng lưới dịch vụ chuyển phát hàng 
hóa, liên kết với các đối tác nước ngoài để nối dài dịch vụ 
vận chuyển hàng hóa quốc tế. Triển khai các thủ tục pháp 
lý cần thiết để thực hiện đầu tư xây dựng các nhà ga hàng 
hóa tại khu vực sân bay Quốc tế Nội Bài.
 * Chiến lược đầu tư: Đầu tư cả chiều rộng và chiều sâu đảm 
bảo nguồn tài chính tăng trưởng bền vững và lành mạnh, 
đáo ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh và 
đầu tư xây dựng cơ sở hạn tầng
Định hướng về đầu tư:
 - Đầu tư cải tạo, mở rộng các điểm kinh doanh của Công ty 
tại khu vực nhà ga hành khách T1, T2 nhất là các điểm kinh 
doanh chủ chốt của Công ty.
 - Đầu tư thay thế trang thiết bị, công cụ dụng cụ, phương 
tiện vận tải phục vụ sản xuất kinh doanh đặc biệt là các 
phương tiện phục vụ khách trong sân đỗ tàu bay.
Định hướng về chính sách vốn:
- Sử dụng tối đa các nguồn vốn hiện có từ vốn đầu tư của 
chủ sở hữu, các nguồn quỹ và lợi nhuận để lại chưa phân 
phối; các nguồn vốn ngắn hạn từ các nhà cung cấp; quản 
lý tốt công nợ.Trong trường hợp cần thiết có thể huy động 
thêm nguồn vốn vay thương mại, xã hội hóa nguồn vốn 
đầu tư.
- Tăng vốn đầu tư chủ sở hữu (vốn điều lệ) thông qua phát 
hành cổ phiếu để đảm bảo cho hoạt động đầu tư của Công 
ty.
 * Chiến lược phát triển nguồn nhân lực: Nâng cao trình độ 
chuyên môn và năng lực ngoại ngữ cho cán bộ nhân viên, 
người lao đông toàn công ty, xây dựng và phát triển thái độ 
phục vụ, tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả nhằm 
xây dựng thương hiệu NASCO uy tín và chuyên nghiệp.
 * Chiến lược khoa học công nghệ: Tiên phong và dẫn đầu
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý kinh 
doanh;
- Tích cực ứng dụng công nghệ mới vào quá trình sản xuất, 
cung ứng dịch vụ nhằm giảm thời gian chờ đợi của khách 
hàng, nâng cao hình thức và chất lượng phục vụ.

A6. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
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A7. CÁC RỦI RO

Rủi ro về xã hội: Sự bất ổn kinh 
tế - chính trị toàn cầu
Tình hình an ninh - chính trị thế giới thay đổi nhanh chóng, 
diễn biến rất phức tạp, khó lường; tình trạng xâm phạm chủ 
quyền quốc gia, tranh chấp lãnh thổ và tài nguyên, xung 
đột sắc tộc, tôn giáo, can thiệp lật đổ, khủng bố, chiến tra-
nh mạng, chiến tranh cục bộ,... tiếp tục diễn ra gay gắt ở 
nhiều khu vực ảnh hưởng đến ngành vận tải hàng không 
nói chung.

Những vấn đề toàn cầu như an ninh tài chính, an ninh năng 
lượng, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, biến đổi 
khí hậu, thiên tai, dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp,...

Xu thế hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng kéo theo làn sóng 
các doanh nghiệp FDI đầu tư sản xuất-kinh doanh tại Việt 
Nam không ngừng gia tăng. Cạnh tranh thương mại sẽ 
ngày càng trở nên gay gắt hơn, đặc  biệt là nhóm ngành 
dịch vụ phi hàng không.

Rủi ro về tài chính: 
Rủi ro về lãi suất và tỷ giá

Rủi ro pháp lý

Công ty có các giao dịch hoạt động tiền gửi và tiền vay đối 
với các tổ chức tín dụng trong nước. Khi có sự biến động 
tăng lãi suất,  Công ty sẽ phải chịu rủi ro lãi suất phát sinh từ 
các khoản vay chịu lãi suất đã ký kết. Tuy nhiên, rủi ro này 
đã được Công ty quản lý bằng cách duy trì ở mức độ hợp 
lý các khoản vay và phân tích tình hình cạnh tranh trên thị 
trường để có được lãi suất có lợi cho Công ty từ các nguồn 
cho vay thích hợp.
Công ty có mua hàng hóa từ các nhà cung cấp ngoài nước 
để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Hoạt động kinh 
doanh của Công ty có dòng tiền thu vào và chi ra bằng đô 
la (USD) vì vậy khi tỷ giá hối đoái biến động làm ảnh hưởng 
đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, 
Công ty quản lý rủi ro ngoại tệ bằng cách xem xét tình hình 
thị trường hiện hành và dự kiến để lập kế hoạch cho các 
giao dịch trong tương lai bằng ngoại tệ.

Sự thay đổi  cơ chế chính sách về Luật Bảo hiểm xã hội, 
Quyết định số 4224/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2016 của 
Bộ giao thông vận tải về việc ban hành khung giá một số 
dịch vụ phi hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt 
Nam cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh 
của Công ty.
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B1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Kết quả sản xuất kinh doanh

Những mặt thuận lợi trong năm 2018
Lượng khách qua Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài nói 
chung và lượng khách của VNA qua Cảng Hàng không 
quốc tế Nội Bài duy trì tốc độ tăng trưởng tương đối cao 
so với cùng kỳ năm trước. Ước tính năm 2018 tốc độ tăng 
trưởng hành khách qua Cảng HKQT Nội Bài tăng 8,26% so 
với cùng kỳ năm 2017.
Công ty được điều chỉnh tăng giá phục vụ khách hạng 
thương gia đối với khách Skyteam từ 430.000 đồng/khách 
lên 508.200 đồng/khách.

Các dự án hợp tác kinh doanh với các đối tác: VP Bank, Go 
Japan triển khai đúng kế hoạch góp phần nâng cao hiệu 
quả SXKD.
Các điểm kinh doanh mới tại nhà ga T1 sau khi cải tạo, hợp 
tác hoạt động ổn định, tăng cường hợp tác KD phối hợp với 
các đối tác có thương hiệu.
Tăng cường nguồn thu từ tài trợ, quảng cáo do tận dụng lợi 
thế về vị trí kinh doanh.

Những khó khăn trong năm 2018 
Thị trường hàng hóa, dịch vụ tại Cảng HKQT Nội Bài bị 
cạnh tranh gay gắt.
Chi phí thuê mặt bằng tăng so với KH, phát sinh chi phí đặt 
standee, biển hiệu.
Công ty phải đảm bảo việc làm và chế độ cho người lao 
động tại các điểm dừng kinh doanh. 

Các điểm kinh doanh mới tại T1 chậm đưa vào hoạt động 
so với kế hoạch. 
Công ty phải thuê PTVT ngoài do chưa thực hiện đầu tư mới
Từ 01/9/2018 các đối tác Okara, Go Japan ngừng hợp 
tác kinh doanh.

NASCO có hoạt động kinh doanh chính là kinh doanh dịch vụ nhà hàng - phòng chờ, vận tải bằng 
ôtô trong và ngoài sân đỗn tàu bay, bán hàng hóa lưu niệm và hàng miễn thuế tại sân bay Nội Bài

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

STT Chỉ tiêu ĐVT KH 2018 TH 2018 TH 2018/ KH 2018
1 Doanh thu thuần Tỷ Đồng 488,13  441,140  90,37% 

2
Lợi nhuận sau 
thuế TNDN Tỷ Đồng 26,23  26,46  124%

3 Cổ tức (dự kiến) % 19  20  105
4 ROE % 21,83  21,9  100,32

Năm 2018 mặc dù Công ty không đạt kế hoạch về doanh 
thu, tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận hoàn thành vượt mức kế 
hoạch được giao, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông. Các 
yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch doanh thu và 
lợi nhuận của năm 2018 đến từ tình hình thị trường và hoạt 
động đầu tư, cụ thể:
- Thị trường vận tải hàng không tại Cảng HKQT Nội Bài có 
sự tăng trưởng cao;
- Công ty được điều chỉnh tăng giá dịch vụ phục vụ khách 
hạng thương gia Quốc tế;

- Một số điểm kinh doanh mới tại nhà ga T1 chậm đi vào 
hoạt động so với kế hoạch, sau khi đi vào hoạt động các 
điểm kinh doanh này cũng không đạt doanh thu kỳ vọng.
- Một số chi phí đầu vào tăng mạnh cũng ảnh hưởng tới tình 
hình SXKD của đơn vị như: chi phí thuê mặt bằng, chi phí 
nguyên nhiên vật liệu, chi phí CCDC…
- Một số dự án đầu chưa triển khai kịp tiến độ kế hoạch do 
liên quan đến thủ tục đấu thầu.
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Giới thiệu Ban lãnh đạo

Ông Lê Đức Cảnh 
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh năm: Ngày sinh: 1972
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 
Cá nhân: 0 cổ phần 
Kiêm nhiệm: Trưởng Ban ĐTMS Tổng 
công ty hàng không Việt Nam

Ông Trần Việt Phương 
Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
Sinh năm: 1974
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành quản lý kinh tế
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: Cá nhân: 0 cổ phần 
Kiêm nhiệm: Được ủy quyền là “Người công bố thông tin” 
của NASCO kể từ ngày 01/09/2018

Ông Vũ Đình Thủy 
Thành viên Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1966
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính kế toán
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: Cá nhân: 771.120  
cổ phần 
Kiêm nhiệm: 
Thành viên HĐQT Hãng  hàng không Cambodia Angkor Air 
nhiệm kỳ 2014 -2017
Phó trưởng Ban Tài chính kế toán – Tổng Công ty Hàng 
không Việt Nam.
Thành viên HĐQT Công ty VIAGS

Ông Nguyễn Văn Thắng 
Thành viên Hội đồng quản trị

Sinh năm: 
Trình độ chuyên môn: 
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: Cá nhân: cổ phần 
Kiêm nhiệm: 
Trưởng Phòng dịch vụ mặt đất – Ban dịch vụ thị trường – 
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

Bà  Hà Thị Thu Nga 
Thành viên Hội đồng quản trị 
Sinh năm: 1977
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: Cá nhân: 771.120 cổ 
phần; chiếm 9,27% vốn điều lệ
Kiêm nhiệm: Trưởng Phòng dịch vụ mặt đất – Ban Dịch vụ 
hành khách – Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

Chức vụ tại các tổ chức khác
• Giám đốc Kinh doanh tại Công ty cổ phần Cơ điện lạnh 
• Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thuỷ điện Bình Điền 
• Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển điện Nông 
thôn Trà Vinh
• Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch 
Sông Đà
• Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ
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B2. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Bà Nguyễn Thị Thiên Kim 
Trưởng Ban kiểm soát
Sinh năm: Ngày sinh: 1967
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị 
kinh doanh
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 
Cá nhân: 0 cổ phần – Đại diện: 0 cổ 
phần có quyền biểu quyết

Ông Trần Việt Phương 
Tổng Giám đốc 
Đã giới thiệu ở phần Thành viên Hội 
đồng quản trị

Bà Nghiêm Thị Thúy Tươi 
Thành viên Ban kiểm soát
Sinh năm: 1974
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: Cá nhân: 0 cổ phần 
– Đại diện: 0 cổ phần có quyền biểu quyết
Kiêm nhiệm: Phó trưởng ban nghiệp vụ thuộc Trung tâm 
Dịch vụ Hàng không – CTCP Dịch vụ hàng không sân bay 
Nội Bài

                 Ông Đặng Huy Khôi 
 Phó Tổng Giám đốc
Sinh năm: 1960
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ CN quản lý kinh tế
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: Cá nhân: 10.164 cổ 
phần (0,122% vốn điều lệ)
Kiêm nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ 
hàng hóa Nội Bài

                Ông Trần Xuân Cương 
Phó Tổng Giám đốc
Sinh năm: 1961
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư, cử nhân CN kinh tế tổ chức 
vận tải
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: Cá nhân: 11.859 cổ 
phần (0,143% vốn điều lệ)
Kiêm nhiệm: Không

                Bà Trần Thị Lan Hương 
 Kế toán trưởng
Sinh năm: 1977
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ CN quản trị kinh doanh
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: Cá nhân: 0 cổ phần 
– Đại diện: 0 cổ phần
Kiêm nhiệm: Không

Bà Trần Kim Oanh 
Thành viên Ban Kiểm soát
Sinh năm: 1977
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán công nghiệp
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: Cá nhân: 0 cổ phần 
– Đại diện: 0 cổ phần có quyền biểu quyết
Kiêm nhiệm: Phó phòng Ngân quỹ - Ban Tài chính kế toán – 
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

Chức vụ tại các tổ chức khác
Trưởng phòng kiểm toán hoạt động kinh doanh, Ban Kiểm 
toán nội bộ, Tổng Công ty HKVN, Kiểm soát viên Công ty 
VIAGS.
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B2. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
Thay đổi của Ban lãnh đạo trong năm 2018
Ông Trần Việt Phương được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài 
(NASCO) thay ông Nguyễn Mạnh Quân, đồng thời, được ủy quyền làm người công bố thông tin của NASCO kể từ ngày 
01/09/2018.

(Đảng bộ Công ty NASCO tổ chức hoạt động về nguồn năm 2018)

(NASCO tổ chức đào tạo an ninh hàng không cho nhân viên làm việc tại nhà ga hành khách T1 và T2)

Thống kê nhân sự
Tính đến 31/12/2018 có 604 lao động ký Hợp đồng trực tiếp với Công ty. 

(Hội nghị người lao động Công ty NASCO năm 2018)

STT Tiêu chí Số lượng 2017 
(người)

Số lượng 2018 
(người) Tỷ trọng 2018

I Theo trình độ lao động
1 Trình độ Đại học và trên Đại học 247 232 38,41%

2 Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên 
nghiệp 96 89 14,74%

3 Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật 234 235 38,91%
4 Lao động phổ thông 51 48 7,95%
II Theo đối tượng lao động
1 Lao động trực tiếp 500 457 75,66%
2 Lao động gián tiếp 128 147 24,34%
III Theo giới tính
1 Nam 267 263 43,54%
2 Nữ 361 341 56,46%
IV Theo độ tuổi
1 Dưới 25 18 7 1,16%
2 Từ 25-35 185 231 38,25%
3 Trên 35 425 366 60,60%
V Theo thời gian làm việc tại công ty
1 Từ 0-2 năm 45 32 5,30%
2 Từ 2-5 năm 72 82 13,58%
3 Từ 5-10 năm 80 74 12,25%
4 Trên 10 năm 431 416 68,87%

Tổng cộng 628 604 100,00%
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B2. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Chính sách nhân sự
Chính sách về lương, thưởng:  Quy chế tiền lương, thưởng 
của Công ty được ban hành trên tinh thần đảm bảo công 
bằng, minh bạch, khuyến khích người lao động gắn bó lâu 
dài với Công ty và tạo động lực, nâng cao chất lượng và 
tinh thần trách nhiệm đối với công việc.
Thu nhập của người lao động tại Công ty là thu nhập theo 
tháng, dựa trên mức thu nhập Công ty trích, nộp các khoản 
kinh phí Công đoàn, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo 
hiểm thất nghiệp, thuế Thu nhập cá nhân cho cán bộ, công 
nhân viên.
Chính sách về trợ cấp: Ngoài tiền lương, thưởng, cán bộ 
công nhân viên tại NASCO còn được hưởng các khoản trợ 
cấp, phụ cấp khác tùy thuộc vào đặc thù công việc, vj trí 
công tác, năng lực của mỗi người (như phụ cấp điện thoại, 
xăng dầu, công tác phí,...). 
Công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên 
luôn được quan tâm. Hàng năm cán bộ, công nhân viên đều 
được khám sức khỏe định kỳ. Bên cạnh đó, Công ty cũng 
luôn quan tâm đến thân nhân, gia đình cán bộ, công nhân 
viên, thường xuyên có các hoạt động hỗ trợ những gia đình 
có người thân đau ốm, cướ xin, ma chay,...

Chính sách thu hút đào tạo nguồn nhân lực: Với môi trường 
làm việc chuyên nghiệp, chính sách đãi ngộ với cán bộ, 
công nhân viên hợp lý, NASCO đã có được nguồn nhân 
lực đông đảo, có năng lực và kinh nghiệm. Bên cạnh đó, 
quá trình tuyển dụng đào tạo của Công ty được xây dựng 
khoa học và linh hoạt. Việc tuyển dụng lao động của Công 
ty được thực hiện qua các phương tiện thông tin đại chúng, 
website Công ty.
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bay 
trong năm 2018 đã tổ chức tập huấn  nâng cao trình độ 
nghiệp vụ và quản lý cho cán bộ, công nhân viên và người 
lao động trong Công ty. Cụ thể:
- Đào tạo chứng chỉ An Ninh Hàng không cho nhân viên 
làm việc tại Cảng HKQT Nội Bài
- Đào tạo chứng chỉ lái xe sân đỗ cho lái xe chở khách trong 
sân đỗ tàu bay
- Đào tạo chứng chỉ ATVSLĐ, chứng chỉ PCCC.
- Đào tạo Nghiệp vụ đấu thầu…

Cơ cấu nhân sự

B3. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Tình hình đầu tư thực hiện dự án

Kế hoạch đầu tư – xây dựng cơ bản giai đoạn 2017-2020:
Giai đoạn 2017 – 2020, Công ty cần huy động 117,96 tỷ 
đồng vốn đầu tư để thực hiện các dự án. Nguồn vốn cho 
các khoản đầu tư sẽ được lấy từ các nguồn: quỹ khấu hao 
cơ bản tài sản cố định, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, 
tăng vốn điều lệ, vốn vay ngân hàng và các quỹ khác.
Danh mục đầu tư bao gồm đầu tư thay thế, bổ sung trang 
thiết bị để đảm bảo chất lượng dịch vụ, đầu tư trang thiết bị 
tại Nhà ga T1 sau khi cải tạo và đầu tư xây dựng cơ sở vật 
chất phục vụ công tác quản lý.
Đánh giá tiến độ thực hiện dự án/ kế hoạch:
 Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đang triển khai 
bao gồm: 01 dự án xây dựng cơ bản và 01 dự án đầu tư 
phương tiện vận tải trong sân đỗ chuyển tiếp từ kế hoạch 
năm 2017. 
 

Các dự án đã thực hiện tuân thủ theo kế hoạch, nội dung 
đầu tư đã được phê duyệt. Dự án xây dựng cơ bản (Xây 
dựng các cửa hàng tại Nhà ga T1) đã hoàn thành và đưa 
vào khai thác, hiện đang thực hiện các công tác thanh quyết 
toán dự án theo đúng quy định. Tổng mức đầu tư thực hiện 
tới thời điểm hiện tại không vượt so với tổng mức đầu tư 
đã được phê duyệt. Dự án đầu tư 02 xe sàn thấp đã hoàn 
thành việc đấu thầu và ký hợp đồng mua bán, hiện đang 
trong thời gian thực hiện hợp đồng. 
Các dự án mới tại Kế hoạch đầu tư 2018 đã được triển khai 
bao gồm hạng mục: Dự án đầu tư 01 xe 45 chỗ phục vụ xe 
tuyến; Dự án đầu tư 04 xe sàn thấp phục vụ khách hạng C. 
Tiến độ triển khai các hạng mục đang được triển khai tích 
cực đáp ứng tiến độ hoàn thành hạng mục đưa vào hoạt 
động của Công ty. Các dự án đầu tư trong năm đã hoàn 
thành, đưa vào sử dụng: Xây dựng Nhà để xe và một số 
hạng mục đầu tư lẻ, dự án 01 xe ô tô 05 chỗ ngồi, dự án 
đầu tư website thương mại điện tử.

STT Tiêu chí 2014 2015 2016 2017 2018

1 Số lượng lao động 
(người) 1.065 998 706 643 612

2
Thu nhâp/lương trung 
bình (triệu đồng/
người/tháng)

9.209.000 9.581.000 10.775.000 11.320.000 12.246.532

38,41%

14,74%

38,91%

7,95%

Cơ cấu lao động theo trình độ 

Trình độ Đại học và trên Đại học
Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp
Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật
Lao động phổ thông
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B3. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Tình hình đầu tư thực hiện dự án

Các khoản mục đầu tư Kế hoạch năm 2018 Tình hình thực hiện Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch
1. Dự án chuyển tiếp: 37,5 tỷ đồng
a) Đầu tư trang thiết bị
Bao gồm:
 * Đầu tư phương tiện vận tải 
trong sân đỗ.
 * Dự án đầu tư 02 xe sàn 
thấp.

22,72 tỷ đồng 22,71 tỷ đồng 99,96%

- Kinh phí chuẩn bị đầu tư 10 triệu đồng 0 0
- Kinh phí thực hiện đầu tư 22,71 tỷ đồng 22,71 tỷ đồng 100
b) Đầu tư xây dựng cơ bản
Bao gồm:
* Đầu tư xây dựng, cải tạo 
các Nhà hàng tại Nhà ga T1 14,78 tỷ đồng Đã hoàn thành và đưa vào 

khai thác
- Kinh phí chuẩn bị đầu tư 0,4 tỷ đồng 0
- Kinh phí thực hiện đầu tư 14,39 tỷ đồng 5.64 38,15
c) Đầu tư trang thiết bị không 
theo dự án 0 đồng

2. Dự án mới: 65,73 tỷ đồng
a) Dự án đầu tư trang thiết bị
Bao gồm:
* Dự án đầu tư 01 xe 45 chỗ 
phục vụ xe tuyến; 
* Dự án đầu tư 04 xe sàn 
thấp phục vụ khách hạng C
* Dự án 01 xe ô tô 05 chỗ 
ngồi
* Dự án đầu tư website 
thương mại điện tử.

54,07 tỷ đồng

- Kinh phí chuẩn bị đầu tư 0 đồng
- Kinh phí thực hiện đầu tư 
 54,07 tỷ đồng                  3,26 tỷ đồng 6,02 tỷ đồng

b) Dự án đầu tư xây dựng 
cơ bản
Bao gồm:
* Xây dựng Nhà để xe và 
một số hạng mục đầu tư lẻ

8,86 tỷ đồng

- Kinh phí chuẩn bị đầu tư 0,78 tỷ đồng 0
- Kinh phí thực hiện đầu tư 8,08 tỷ đồng 0.21 tỷ đồng 2,6
3. Đầu tư trang thiết bị không theo dự án: 2,81 tỷ đồng

“Tổng mức đầu tư – xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2018 là: 103,23 tỷ đồng.”

Tình hình đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết năm 2018

STT Danh mục đầu tư
Kế hoạch năm 2018

Vốn đầu tư lũy kế đến 
thời điểm cuối năm

Tỷ lệ góp vốn đến thời 
điểm cuối năm (%)

Kế hoạch cổ tức/lợi 
nhuận được chia

1
Đầu tư vào công ty con
Góp vốn vào Công ty CP 
Giao nhận hàng hóa NAS-
CO

25.500 13,08 765

2
Đầu tư vào Công ty liên kết
Góp vốn vào Công ty Cổ 
phần Đầu tư Dịch vụ hàng 
không Việt Nam

3.780 36 316,96

3
Đầu tư tài chính khác
Góp vốn vào Công ty cổ phần 
dịch vụ Hàng hóa Nội Bài

6.694,69 6,98 13.890,14

Tại thời điểm ngày 31/12/2018, tình hình thực hiện đầu tư tài chính của Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Nội 
Bài cụ thể như sau:

Giá gốc (VND) Dự phòng (VND) Giá trị hợp lí (VND)
Đầu tư vào công ty con 57.720.000.000 (3.011.107.840) (*)
Công ty Cổ phần Giao nhận 
hàng hóa NASCO 57.720.000.000 (3.011.107.840)

Đầu tư vào công ty liên do-
anh, liên kết 1.280.000.000 (611.340.811) (*)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch 
vụ hàng không Việt Nam 1.280.000.000 (611.340.811)

Các khoản đầu tư góp vốn 
vào các đơn vị khác 6.694.690.000 - 130.859.688.400

Công ty Cổ phần Dịch vụ 
hàng hóa Nội Bài (NCTS)(**) 6.694.690.000 - 130.859.668.400

Cộng 65.694.690.000 (3.622.448.851) 130.859.668.400

(*) Đối với các khoản đầu tư này Công ty không xác định 
được giá trị hợp lý do không có giá giao dịch.
(**) Giá trị hợp lý của khoản đầu tư vào cổ phiếu của Công 
ty CP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (1.827.649 cổ phiếu tương 
ứng 5% cổ phần) được xác định theo giá đóng cửa của khoản 
chứng khoán này tại sàn HOSE tại ngày 28/12/2018.

Dự phòng giảm giá của các khoản đầu tư vào Công ty Cổ 
phần Giao nhận Hàng hóa Nasco và Công ty Cổ phần Đầu 
tư Dịch vụ hàng không Việt Nam tại ngày 31/12/2018  
tăng lên so với đầu kỳ do được tính theo tỷ lệ lợi ích của 
Công ty trong tổng số lỗ trên Báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh cho năm tài chính kết thúc cùng kỳ tương ứng 
của Công ty con và Công ty liên kết.
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B4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

B5. CỔ ĐÔNG VÀ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ 

Cơ cấu cổ đôngCổ phần

Vốn điều lệ: 83.157.640.000 đồng
Số cổ phiếu đang lưu hành: 8.315.764  cổ phiếu
Số cổ phiếu niêm yết: 8.315.764 cổ phiếu
Cổ phiếu quỹ: 2.820.000 cổ phiếu
Tổng số cổ phần: 8.315.764 cổ phiếu
Các đợt tăng vốn trong năm 2018: không có
Giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm 2018: không có

Giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm 2018: Không có

Các đợt tăng vốn trong năm 2018: Không có

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY MẸ 

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Hệ số thanh toán ngắn hạn = TSNH/NNH 1,19 1,28
Hệ số thanh toán nhanh = (TSNH-HTK)/NNH 1,08 1,21
2.Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
Hệ số Nợ/Tổng tài sản 44,11 45,00
Hệ số Nợ / VCSH 78,91 83,00
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
Vòng quay hàng tồn kho 22,68 39,95
Doanh thu thuần/ Tổng tài sản 1,52 2,13

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

ROS 5,34 5,00
ROE 14,49 17,54
ROA 8,1 9,60
LNHĐKD/DTT 5,57 7,00

 

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHỦ YẾU

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Hệ số thanh toán ngắn hạn = TSNH/NNH 1,31 1,41
Hệ số thanh toán nhanh = (TSNH-HTK)/NNH 1,18 1,34
2.Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
Hệ số Nợ/Tổng tài sản 39,05 0,40
Hệ số Nợ / VCSH 64,07 0,67
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
Vòng quay hàng tồn kho 34,84 39,40
Doanh thu thuần/ Tổng tài sản 1,59 1,71
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
ROS 3,90 4,62
ROE 10,17 12,90

ROA 6,20 8,01

LNHĐKD/DTT 4,07 5,19

Cổ đông Số lượng cổ phần Tỷ lệ (%)

Cổ đông lớn 5.141.536 61,83

Tổng công ty hàng không 
Việt Nam 4.241.160 51,00

Ông Đỗ Hữu Nghĩa 900,376 10,827

Cổ đông nhỏ 3.174.228 38,17

Tổng cộng 8.315.764

Cổ đông tổ chức 4.733.819 56,93

Cổ đông cá nhân 3.581.945 43,07

Tổng cộng 8.315.764

Cổ đông trong nước 8.236.964 99,05

Cổ đông nước ngoài 78.800 0,95

Tổng cộng 8.315.764

Cổ đông nhà nước 4.241.160 51%

Cổ đông khác 4.074.604 49%

Tổng cộng 8.315.764

51%

0,95%

48,05%

Cơ cấu cổ đông

Cổ đông nhà nước
Cổ đông nước ngoài
Cổ đông khác
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C. BÁO CÁO CỦA 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

C1.TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
C2. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
C3. NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU, CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ
C4. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI
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C1. Tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

“Tổng Doanh thu năm 2018 đạt 441,14 tỷ đồng, đạt 96,32% so với kế hoạch ”

Nguyên nhân doanh thu chưa đạt kế hoạch đề ra:
Năm 2018 tình hình SXKD của Công ty gặp nhiều khó khăn: 
Tình hình cạnh tranh tại Cảng hàng không quốc  tế  Nội 
Bài ngày càng gay gắt; thói quen mua sắm hàng hóa của 
khách hàng tại sân bay bị giảm sút nhiều do ảnh hưởng của 
thương mại điện tử. 

Doanh thu một số lĩnh vực kinh doanh đạt thấp như các lĩnh 
vực ăn nhanh giải khát, bán hàng thương mại, bán vé máy 
bay. Một số lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Công ty vẫn 
đạt mức tăng trưởng cao như: Dịch vụ phòng khách hạng 
thương gia, dịch vụ vận chuyển khách trong sân đỗ tàu bay.

Đánh giá khái quát

Cơ cấu doanh thu công ty mẹ

Dịch vụ vận chuyển hành khách bằng ô tô trong sân đỗ máy 
bay: NASCO cung cấp dịch vụ chở khách từ nhà ga ra tàu 
bay và ngược lại bằng các phương tiện vận chuyển chuyên 
dụng, trang thiết bị hiện đại phù hợp với điều kiện khí hậu 
Việt Nam. Hiện nay NASCO đang vận chuyển khách cho 
trên 20 hãng hàng không trong nước và quốc tế. NASCO 
cũng cung cấp dịch vụ xe dẫn đường cho các đoàn xe, dịch 
vụ đưa đón khách VIP, dịch vụ chở đại diện của các Hãng 
hàng không, dịch vụ thuê xe gác tàu bay, dịch vụ thuê xe 
giám sát hàng hóa...  
Dịch vụ xe tuyến: Cung cấp dịch vụ vận chuyển tuyến từ Hà 
Nội Bài-Hà Nội cho các cơ quan doanh nghiệp làm việc tại 
Sân bay Quốc tế Nội Bài qua nhiều tuyến đường tại Thành 
phố Hà Nội và nhiều khung giờ trong ngày. Ngoài ra NAS-
CO nhận dịch vụ vận chuyển khách bằng ô tô liên tỉnh, nội 
tỉnh với các loại xe từ 29 đến 45 chỗ ngồi.
Lượng khách qua Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài có xu 
hướng tăng cao do nhu cầu đi lại bằng đường hàng không 
ngày càng phổ biến; sự kết hợp của công nghệ hiện đại 
giúp cho việc đặt vé online, tra cứu lịch bay ngày càng dễ 
dàng và tiện lợi. Do đó, dịch vụ vận tải hành khách tại Cảng 
Hàng không Quốc tế Nội Bài có cơ hội để phát triển mạnh 
mẽ. Ngoài dịch vụ xe tuyến, NASCO còn cung cấp Dịch vụ 
vận chuyển hành khách bằng ô tô taxi của NASCO mang 
thương hiệu AIRPORT TAXI – thương hiệu đã được đăng ký 
sở hữu độc quyền của NASCO trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Hiện nay, tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài có 14 do-
anh nghiệp Taxi được nhượng quyền khai thác. Cho thấy, sự 
cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn, nó sẽ  ảnh hưởng từ 10-
20% tổng doanh thu của Công ty . Trong năm 2018, NAS-
CO triển khai đầu tư mới và đưa vào sử dụng các phương 
tiện vận tải , cụ thể: Dự án đầu tư 01 xe 45 chỗ phục vụ xe 
tuyến; Dự án đầu tư 04 xe sàn thấp phục vụ khách hạng C. 
Tiến độ triển khai các hạng mục đang được triển khai tích 
cực đáp ứng tiến độ hoàn thành hạng mục đưa vào hoạt 
động của Công ty. Các dự án đầu tư trong năm đã hoàn 
thành, đưa vào sử dụng: Xây dựng Nhà để xe và một số 
hạng mục đầu tư lẻ, Dự án 01 xe ô tô 05 chỗ ngồi.
Trong năm 2019, NASCO sẽ tiếp tục triển khai mở rộng 
dịch vụ kinh doanh Taxi tại nội thành Hà Nội và khu vực lân 
cận, dịch vụ đưa đón khách VIP nhằm mở rộng thị phần, 
nâng cao uy tín và thương hiệu AIRPORT TAXI đã được 
đông đảo các khách hàng tin cậy, trở thành người bạn gần 
gũi của những công dân Việt Nam và người nước ngoài có 
nhu cầu thường xuyên bay từ/ đến Sân bay quốc tế Nội Bài. 

Kết quả hoạt động kinh doanh Công ty mẹ

Vận tải hành khách

“Tổng doanh thu dịch 
vụ vận chuyển hành 
khách của NASCO 
năm 2018 đạt 58,489 
tỷ đồng, chiếm 13,81% 
trong tổng cơ cấu do-
anh thu năm 2018.”

STT Chỉ tiêu Kế hoạch 2018 Thực hiện năm 
2018

%SS TH2018/KH 
2018

%SS TH2018/TH 
2017

I CÔNG TY MẸ     
2 Tổng Doanh thu 488.132,23 471.664,55 96,63 105,01

 Tổng doanh thu không bao 
gồm doanh thu nội bộ 458.004,49 441.138,44 96,32 105,15

a Doanh thu từ hoạt động 
SXKD 470.533,38 453.306,78 96,34 105,63

b Doanh thu từ hoạt động khác 17.598,85 18.357,77 104,31 91,74
3 Tổng chi phí 459.452,27 442.644,36 96,34 103,71

 Tổng chi phí không bao gồm 
chi phí nội bộ 429.324,54 412.118,26   

a Chi phí từ hoạt động SXKD 453.144,56 434.545,53 95,90 103,72
b Chi phí hoạt động khác 6.307,71 8.098,83 128,40 103,33
4 Tổng Lợi nhuận trước thuế 28.679,96 29.020,19 101,19 129,78

a Lợi nhuận từ hoạt động 
SXKD 17.388,81 18.761,25 107,89 184,13

b Lợi nhuận hoạt động khác 11.291,14 10.258,94 90,86 84,29

6 Lợi nhuận sau khi nộp thuế 
TNDN 26.233,74 26.316,72 100,32 123,34

II CHỈ TIÊU HỢP NHẤT     

1 Tổng DT và thu nhập khác 
hợp nhất 658.210,00 603.617,38 91,71 104,76

2 Lợi nhuận trước thuế hợp 
nhất 31.220,00 29.432,57 94,27 136,65

58,489

102,525

19,624

239,02

4,017

Năm 2018 (tỷ đồng)

58,747

107,35

27,212

204,851

2,115

Năm 2017 (tỷ đồng) 

1. Doanh thu dịch vụ vận chuyển

2. Doanh thu bán hàng miễn thuế

3. Doanh thu bán hàng hóa

4. Doanh thu dịch vụ nhà hàng, ăn 
uống

5. Doanh thu dịch vụ khác
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Cửa hàng miễn thuế của NASCO được mang tên NASCO 
DUTYFREE SHOP vị trí trong khu cách ly quốc tế đi, tầng 3 
nhà ga hành khách quốc tế T2, Cảng hàng không quốc tế 
Nội Bài, phục vụ hành khách xuất cảnh. NASCO DUTY-
FREE SHOP luôn mang tới cho khách hàng các loại hàng 
tiêu dùng có chất lượng cao, được cung cấp từ các nhà 
sản xuất danh tiếng trên thế giới, thích hợp cho tiêu dùng 
cá nhân, làm quà tặng, …với trên 300 loại sản phẩm, với 
các chủng loại phong phú và chất lượng cao: Các chủng 
loại rượu nhập khẩu: Cognac, Whisky, Vodka, Gin, Rum, 
Wine … nhập khẩu từ Pháp, Ý, Scotland, Canada,…với các 
thương hiệu đã nổi tiếng như: REMY MARTIN, HENNESSY, 
MARTELL, CAMUS, CHIVAS, BALLANTINES, JOHNNIE 
WALKER, SMIRNOFF, MALIBU…; Mỹ phẩm, nước hoa cao 
cấp nhập khẩu từ nhiều quốc gia trên thế giới; Bánh kẹo và 
thực phẩm cao cấp nhập khẩu …Các loại hàng hóa trong 
NASCO DUTY FREE SHOP đều được kiểm soát và giám sát 
chặt chẽ về chất lượng và nguồn gốc xuất xứ, phù hợp với 
các quy định Pháp luật Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế.
 

C1. Tình hình kết quả 
hoạt động sản xuất kinh doanh

Hoạt động kinh doanh bán hàng miễn thuế của NASCO 
tại Sân bay Nội Bài  trong năm gặp nhiều khó khăn do hạn 
chế về lợi thế vị trí kinh doanh và sự gia tăng cạnh tranh 
thương mại : Vị trí cửa hàng miễn thuế xuất cảnh xa khu 
vực trung tâm của Nhà ga Quốc tế T2, cạnh tranh với cửa 
hàng miễn thuế của Cảng HKQT Nội Bài (Các quầy hàng 
mang tên NIA DUTY FREE được đặt tại vị trí trung tâm của 
nhà ga) và quầy hàng miễn thuế Jalux Taseco Duty Free của 
Công ty TNHH hàng miễn thuế Jalux – Taseco ngày càng mở 
rộng và lớn mạnh. Mặt khác điều kiện kinh doanh đối với 
lĩnh vực này ngày càng thắt chắt do đó doanh thu chưa đạt 
được như kỳ vọng.
Trong năm 2019 và những năm tiếp theo, đảm bảo hoạt 
động kinh doanh có hiệu quả hơn: Công ty sẽ nghiên cứu, 
triển khai áp dụng thực tế các mô hình và phương thức kinh 
doanh mới theo xu thế hiện đại kết hợp với truyền thống tại 
các điểm kinh doanh mới được nhượng quyền để đáp ứng 
kịp thời sự thay đổi nhu cầu và phong cách tiêu dùng của 
Khách hàng tại CHKQTNB, khắc phụ hạn chế về vị trí kinh 
doanh; Tái cơ cấu các lĩnh vực kinh doanh kém hiệu quả của 
Công ty; phù hợp với định hướng của Tổng công ty Hàng 
không Việt Nam.

Kết quả hoạt động kinh doanh Công ty mẹ

Kinh doanh thương mại

“Tổng doanh thu dịch vụ bán hàng miễn thuế  
năm 2018 đạt 102,525 tỷ đồng, chiếm 24,20% 
trong cơ cấu tổng doanh thu năm 2018.”

 

Phòng khách Bông Sen quốc tế và Nội địa: Với trên 20 hãng 
Hàng không hiện đang sử dụng dịch vụ Phòng chờ hạng 
thương gia tại sân bay Nội Bài, NASCO đang cung cấp 
dịch vụ Phòng chờ đạt tiêu chuẩn từ 4 đến 5 sao đáp ứng 
nhu cầu của các hãng hàng không, các tổ chức, các tập 
đoàn lớn trong và ngoài nước. Phòng chờ sang trọng, tầm 
nhìn trải rộng ra khu vực sân đỗ tàu bay với Hệ thống trang 
thiết bị phục vụ hiện đại, dịch vụ tiện ích như: Hệ thống ghế 
Massage thư giãn; Phòng hút thuốc riêng biệt; Hơn 40 loại 
đồ uống bao gồm cả các loại rượu mạnh, rượu vang và 
cocktail; Đồ ăn Buffet Á, Âu, đồ ăn kiêng… với nhiều sự lựa 
chọn đa dạng, phong phú; Các loại trái cây tươi theo mùa; 
Hệ thống máy tính tốc độ cao có kết nối Internet, Free Wifi; 
Hơn 20 ấn phẩm báo chí, tạp chí trong nước và quốc tế với 
các ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung 
Quốc,…; Hệ thống truyền hình giải trí hiện đại; Khu vực 
trang bị máy photocopy, máy fax, scan, máy in… ; Phòng 
tắm tiện nghi; Có tủ treo áo khoác, giá để hành lý.
Nhà Hàng Quốc Tế tại tầng 3 khu vực cách ly quốc tế, đối 
diện cửa ra tàu bay số 20: Nhà hàng Quốc tế được nhiều 
khách Quốc tế biết đến với thực đơn phong phú bao gồm 
các món ăn từ các nền văn hóa trên thế giới như: Cơm thịt 
bò cà ry, Mì Udon,…Trong đó nổi bật và được nhiều khách 
hàng đánh giá cao là các món ăn Nhật Bản như Kake soba 
(Mỳ đen Nhật ăn nóng),.. Ngoài ra, Nhà hàng Quốc tế của 
NASCO chuyên phục vụ khách chậm, nhỡ chuyến của các 
Hãng hàng không với hình thức phục vụ tại Nhà hàng hoặc 
ngay tại cửa ra máy bay theo yêu cầu.

 
Nhà hàng Sen Vàng: Nằm ngay trung tâm khu vực công 
cộng tầng 3 Nhà ga T1, Nhà hàng Sen Vàng phục vụ đồng 
thời 150 khách.
Nhà hàng NASCO: Ở giữa trung tâm khu vực công cộng 
tầng 4 Nhà ga T1, Nhà hàng NASCO với thiết kế hiện đại, 
sang trọng phục vụ đồng thời 150 khách. Đến với Nhà 
hàng, Quý khách sẽ lựa chọn những thực đơn phong phú 
với giá cả phù hợp, có chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh 
an toàn thực phẩm. Từ những món ăn thuần Việt đặc trưng 
như Bún riêu cua bắp bò, Phở gà, Cơm thịt kho tàu, Cơm 
gà rang… đến những món ăn nổi tiếng của các nước trên 
Thế giới như: Gỏi cuốn, Sushi, Hải sản sốt Tứ Xuyên … Nhà 
hàng có khu vực Phòng VIP dành riêng cho 20 thực khách 
hoặc làm phòng họp tại Sân bay Quốc tế Nội Bài…
Năm 2018, doanh thu dịch vụ phục vụ khách hạng thương 
gia tăng cao và Công ty được điều chỉnh tăng giá phục vụ 
khách hạng thương gia đối với khách Skyteam từ 430.000 
đồng/khách lên 508.200 đồng/khách. Các dự án hợp 
tác kinh doanh với các đối tác: VP Bank, Món Huế, Go 
Japan triển khai đúng kế hoạch góp phần nâng cao hiệu 
quả SXKD. Đồng thời, lượng khách qua Cảng Hàng không 
quốc tế Nội Bài nói chung và lượng khách của VNA qua 
Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài duy trì tốc độ tăng trưởng 
tương đối cao so với cùng kỳ năm trước. Năm 2018, tốc độ 
tăng trưởng hành khách qua Cảng HKQT Nội Bài ước tính 
tăng 8,26% so với cùng kỳ năm 2017.

 

Kinh doanh dịch vụ

“Doanh thu lớn nhất đến từ hoạt động nhà hàng, 
phòng khách hạng thương gia với 239,02 tỷ 
đồng, chiếm 56,42% tổng doanh thu năm 2018.”
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C1. Tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả hoạt động kinh doanh Công ty mẹ

Các dịch vụ khác

Ngoài những sản phẩm dịch vụ chính, doanh thu của công 
ty mẹ đến từ dịch vụ khác như: Đóng gói hành lý, dịch vụ 
đón tiễn khách VIP/CIP tại sân bay Nội Bài, dịch vụ sửa 
chữa, bảo dưỡng,.. đem lại tổng doanh thu hơn 4 tỷ đồng, 
tăng gần 2 lần so với năm 2017.
Bằng các biện pháp điều hành linh hoạt và điều tiết chi phí 
hợp lý, Công ty mẹ vẫn đạt vượt mức kế hoạch lợi nhuận 
được giao (đạt 101,19% kế hoạch năm 2018) và tăng 29,7 
9% so với thực hiện cùng kỳ năm 2017.
Kết quả SXKD của các công ty mà NASCO có vốn góp 
trong năm 2018 vẫn đang báo lỗ nên ảnh hưởng không 
nhỏ đến tình hình SXKD của NASCO

Kết quả hoạt động kinh doanh Công ty con, Công ty liên kết

Công ty con: Năm 2018, Công ty Cổ phần Giao nhận Hàng hóa Nasco đã có tăng trưởng khá tốt trong hoạt động kinh 
doanh vận chuyển hàng hóa với tổng doanh thu năm 2018 là 105,802 tỷ đồng, tăng hơn 69,72 tỷ đồng (tương ứng tăng 
81,08% so với kết quả năm 2017 ).(Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2018). Tuy nhiên, NASCO vẫn phải 
trích lập dự phòng giảm giá khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Giao nhận Hàng hóa Nasco  tại ngày 31/12/2018 số 
tiền trị giá: 3.011.107.840 đồng.
Công ty liên kết: Tại ngày 31/12/2018, NASCO phải trích lập dự phòng giảm giá khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu 
tư Dịch vụ hàng không Việt Nam với số tiền là: 611.340.811 đồng, tương ứng với tỷ lệ lợi ích của Công ty trong tổng số lỗ 
trên báo cáo kết quả kinh doanh cùng kỳ tương ứng của Công ty liên kết.

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 

Tổng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ ra 
bên ngoài hợp nhất năm 2018 của Công ty và công ty con 
(CTCP Giao nhận hàng hóa Nasco) là 573,83 tỷ đồng, do-
anh thu hợp nhất bao gồm doanh thu nội bộ theo kế hoạch 
là 603,62; đạt 91,71% so với kế hoạch năm và tăng 9,16% 
so với năm 2017. 
Lợi nhuận kế toán trước thuế hợp nhất của NASCO là 
29,433 tỷ đồng, đạt 87,43% so với kế hoạch năm, đồng 
thời tăng 36,66% so với năm 2017.
Tổng chi phí năm 2018 của Công ty mẹ NASCO là 412,105 
tỷ đồng, đạt 89,70% so với kế hoạch năm 2018, đồng thời, 
tăng 49,22% so với kết quả thực hiện năm 2017. Trong đó:
Chi phí giảm theo tốc độ giảm của doanh thu bao gồm: Chi 
phí vốn hàng, chi phí nhượng quyền kinh doanh và chi phí 
về hoa hồng môi giới, cụ thể:

Chi phí thuê mặt bằng các điểm kinh doanh tại nhà ga T2 
và nhà ga T1 sau khi cải tạo lại do tăng đơn giá thuê từ 
01/12/2017 và phát sinh chi phí thuê mặt bằng tại các 
điểm kinh doanh mới nhà ga T1.
Tăng các chi phí đầu vào khác như: Chi phí nguyên nhiên 
vật liệu, Chi phí báo chí tài liệu,...

Tăng chi phí cho người lao động như: Chi phí tiền lương, 
các loại bảo hiểm liên quan đến người lao động. Chi phí 
trang phục, khám sức khỏe,... 
Chi phí khấu hao tăng lên do trong năm Công ty đã đầu tư 
xây dựng cải tạo và đưa vào khai thác các điểm kinh doanh 
mới tại nhà ga T1; đầu tư mua sắm thêm máy móc, thiết 
bị, dụng cụ và các phương tiện vận tải hành khách (02 xe 
chuyên dụng phục vụ chở khách trong sân đỗ tàu bay,01 
tuyến xe thay thế,..); thanh lý nhượng bán một số máy móc, 
phương tiện vận tải đã cũ, hỏng, xuống cấp. Do đó, làm 
tăng nguyên giá TSCĐ hữu hình.
Hoạt động đầu tư hợp tác mở rộng thị phần kinh doanh kéo 
theo làm gia tăng chi phí hoạt động. Do đó, Công ty luôn 
chủ động tiến hành các biện pháp quản lý chi phí hợp lí và 
tiết kiệm.
Chi phí hoạt động tài chính tăng cao so với kế hoạch do 
Công ty phải trích dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài 
chính và chênh lệch tỷ giá trong thanh toán.

Những tiến bộ Công ty đã đạt được trong 
hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018
Hoàn thành và đưa vào khai thác các điểm kinh doanh mới tại nhà ga hành 
khách T1 sau khi cải tạo.
Đưa vào khai thác dự án hợp tác kinh doanh dichh vụ phục vụ khách hạng 
thương gia với ngân hàng VP Bank.
Hợp tác kinh doanh với Chi nhánh Công ty TNHH Món Huế.

Chi phí Năm 2018 Năm 2017     %  Tăng/
Giảm

Giá vốn hàng 
bán Công ty mẹ 189,83 194,60 -2,45%

Chi phí nhượng 
quyền kinh do-
anh

0,38 0,66 -42,90%

Chi phí hoa 
hồng môi giới 0,54 0,57 -5,04%
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Tình hình tài sản

Nhận xét:
Tổng tài sản Công ty mẹ năm 2018 đạt 275.700,24  triệu 
đồng, tương ứng tăng 4,67% so với năm 2017; Tổng tài sản 
Hợp nhất Công ty năm 2018 đạt 341.620,99 triệu đồng, 
tăng 3,41% so với năm 2017. Chủ yếu là do tăng tài sản 
ngắn hạn, tài sản dài hạn có xu hướng giảm do thanh lý, 
nhượng bán những TSCĐ đã hết niên hạn sử dụng. Trong 
cơ cấu tổng tài sản, tài sản ngắn hạn của Công ty chiếm 
khoảng 40%. Cụ thể: 
Tài sản ngắn hạn trên Báo cáo Công ty mẹ đạt 113.989,63 
triệu đồng, tăng 19,06% so với năm trước; trên Báo cáo Hợp 
nhất Công ty, tài sản ngắn hạn năm 2018 đạt 139.767,71 
triệu đồng, tăng 14,65% so với năm 2017. Trong đó:
 
 

Tại ngày 31/12/2018, giá trị các khoản tiền gửi của NAS-
CO có kỳ hạn từ 01 – 03 tháng tại ngân hàng Techcombank 
tăng mạnh so với đầu năm, tương đương 40 tỷ đồng.
Các khoản phải thu ngắn hạn khách hàng tăng mạnh do 
áp dụng chính sách bán hàng linh hoạt nhằm tăng trưởng 
doanh thu và thị phần.
Công ty cũng quản lý chặt chẽ số lượng hàng tồn kho, đảm 
bảo không bị ứ đọng vốn,giảm thiểu chi phí lưu kho; áp 
dụng chính sách chiết khấu thương mại nhằm đẩy nhanh 
tốc độ luân chuyển vốn, tăng tính thanh khoản và hạn chế 
lượng vốn bị chiếm dụng; trích lập dự phòng phải thu dài 
hạn khó đòi tỷ lệ 100% với Hãng hàng không Indo Chi-
na. 

Nhận xét:
Hệ số nợ/Tổng nguồn vốn của Công ty trong năm 2018 duy 
trì ở mức an toàn, 45% tại Công ty mẹ và gần 40% theo báo 
cáo hợp nhất Công ty. Trong đó:
Nợ ngắn hạn Công ty mẹ chiếm tỷ trọng lớn nhất, chiếm 
71,23% trong cơ cấu nợ phải trả của Công ty mẹ năm 2018, 
tăng 10,33% so với 2017. Trong đó, chủ yếu là các khoản 
phải trả ngắn hạn cho các đối tác kinh doanh của NASCO 
với hơn 34 tỷ đồng, giảm 14,5% so với năm 2017;  Vay và 
nợ thuê tài chính ngắn hạn trong năm 2018 là 16,688 tỷ 
đồng, tăng 40,25% so với năm trước; tăng quỹ lương và 
phúc lợi cho người lao động.
Nợ dài hạn tại Công ty mẹ trong năm có xu hướng tăng 
nhưng không đáng kể. Ban lãnh đạoCông ty cổ phần Dịch 
vụ Hàng không Sân bay Nội Bài (NASCO) luôn chú trọng 
công tác quản lý, cân đối cơ cấu nguồn vốn; giảm thiểu chi 
phí, rủi ro tài chính; đảm bảo tính thanh khoản và huy động 
mọi nguồn lực để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho quá 
trình sản xuất và kinh doanh.
 

Quy mô vốn chủ sở hữu trong năm có biến động tăng nhẹ 
,khoảng 2,45% so với năm 2017. Trong đó:
Kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 113,16 tỷ đồng trong năm 
2018 chưa được Hội đồng quản trị thông qua và thực hiện.
Vốn chủ sở hữu Công ty mẹ tăng lên chủ yếu là do tăng 
lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Trong năm 2018, mặc 
dù Công ty chưa hoàn thành được kế hoạch về doanh thu 
nhưng đã hoàn thành vượt kế hoạch chỉ tiêu về lợi nhuận, 
đạt 101,19% so với kế hoạch 2018, tăng 29,7% so với cùng 
kỳ năm 2017.
Qua đánh giá cơ cấu nguồn vốn của Công ty cho thấy, tình 
hình tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không 
Sân bay Nội Bài luôn được đảm bảo với mức độ tự chủ 
tài chính ở mức an toàn và hợp lý; thanh toán kịp thời các 
khoản công nợ phải trả đến hạn kịp thời. Năm 2018, Công 
ty không phát sinh các khoản nợ xấu.
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Tình hình nguồn vốn

Chỉ tiêu (Triệu đồng)

Báo cáo riêng Báo cáo hợp nhất

Năm 2018 Năm 2017
% Tăng/giảm 

so với năm 
2017

Năm 2018 Năm 2017
% Tăng/

giảm so với 
năm 2017

A. Tài sản ngắn hạn 113.989,63 95.741,91 19,06% 139.767,71 121.907,76 14,65%
I. Tiền và các khoản 
tương đương tiền 59.420,08 49.123,61 20,96% 64.869,75 51.702,93 25,47%

II. Các khoản phải thu 
ngắn hạn 47.069,64 37.548,62 25,36% 64.840,29 58.197,87 11,41%

IV. Hàng tồn kho 6.771,28 8.957,88 -24,41% 6.966,67 8.961,14 -22,26%
V. Tài sản ngắn hạn khác 728,63 111,80 551,73% 3.091,00 3.045,81 1,48%
B. Tài sản dài hạn 161.710,61 167.659,96 -3,55% 201.853,28 208.449,12 -3,16%
I. Các khoản phải thu dài 
hạn 1.128,63 1.110,75 1,61% 1.839,62 1.212,47 51,72%

II. Tài sản cố định 95.346,60 101.520,99 -6,08% 98.463,37 106.307,36 -7,38%
III. Tài sản dở dang dài 
hạn 112,17 1.028,85 -89,10% 488,75 1.715,89 -71,52%

IV. Đầu tư tài chính dài 
hạn 62.072,24 62.646,82 -0,92% 97.363,35 97.580,95 -0,22%

V. Tài sản dài hạn khác 3.050,97 1.352,56 125,57% 3.698,19 1.632,46 126,54%
Tổng cộng Tài sản 275.700,24 263.401,87 4,67% 341.620,99 330.356,88 3,41%
TSNH/ Tổng TS 41,35% 36,35% 5,00% 40,91% 36,90% 4,01%

Chỉ tiêu (Triệu đồng)
Báo cáo riêng Báo cáo hợp nhất

Năm 2018 Năm 2017 % tăng/ giảm so 
với năm 2017 Năm 2018 Năm 2017 % tăng/giảm so 

với năm 2017
A. Nợ phải trả 124.860,48 116.173,86 7,48% 5,82%
I. Nợ ngắn hạn 88.939,99 80.609,35 10,33% 98.934,89 93.266,56 6,08%
II. Nợ dài hạn 35.920,49 35.564,51 1,00% 37.578,50 35.735,48 5,16%
B. Vốn chủ sở hữu 150.839,76 147.228,02 2,45% 1,86%
I. Vốn góp của chủ sở 
hữu 83.157,64 83.157,64 - 83.157,64 83.157,64 -

II. Nguồn kinh phí và 
quỹ khác 67.684,93 64.073,19 5,64% 65.291,77 61.169,22 6,74%

Tổng cộng nguồn vốn 275.700,24 263.401,88 4,67% 3,41%
Nợ phải trả/Tổng 
nguồn vốn 45,29% 44,11% 1,18% 39,96% 39,05% 0,91%

Nợ phải trả/Nguồn 
vốn chủ sở hữu 82,78% 78,91% 3,87% 66,56% 64,07% 2,49%
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C3. NHỮNG CẢI TIẾN TRONG CƠ CẤU, 
CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất
Công ty tập trung đầu tư phát triển cả về chiều rộng và chiều 
sâu:
Về chiều rộng: Đầu tư mở rộng quy mô kinh doanh lĩnh 
vực hiện có của NASCO có khả năng phát triển như: Thay 
thế, đầu tư thêm phương tiện vận tải hành khách phục vụ 
vận chuyển CB-CNV, vận chuyển xe tuyến, phòng chờ hạng 
Thương gia đạt tiêu chuẩn 5*.
Đầu tư cở sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác quản 
lý.
Đầu tư theo chiều sâu: Đầu tư đổi mới công nghệ, trang thiết 
bị để nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ. Tích cực ứng 
dụng công nghệ mới vào quy trình sản xuất, cung ứng dịch 
vụ và quản  lý hoạt động kinh doanh hiệu quả.
 
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Tăng cường công tác đào tạo, đa dạng hóa loại hình đào tạo, 
chú trọng công tác đào tạo và đào tạo nâng cao: Chú trọng 
công tác quy hoạch cán bộ để có đội ngũ cán bộ trẻ, có trình 
độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu nhiệm 
vụ; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho 
người lao động.
Đánh giá thường xuyên về nguồn lực con người để sắp xếp 
và phân bổ lao động có hiệu quả nhất. Xem xét việc cơ cấu 
lại hoạt động lĩnh vực kinh doanh kém hiệu quả,, từ đó điều 
chỉnh lại chính sách lao động tại các điểm kinh doanh một 
cách hợp lí, hiệu quả.
  

Nâng cao quỹ tiền lương, thu nhập bình quân và các chế độ 
phúc lợi cho NLĐ như: tăng chi phí về trang phục bảo hộ lao 
động, chi phí nghỉ mát, chi phí khám sức khỏe.

Nâng cao chất lượng công tác quản lý
Tăng cường quản công tác quản lý chất lượng theo hệ thống 
ISO 9001-2015
Duy trì chương trình 5S của Công ty
Hoàn thiện quy trình làm việc, nhiệm vụ cụ thể, giao chỉ tiêu 
đến từng bộ phận, cá nhân để nâng cao tính chủ động của 
đơn vị, cá nhân trong hoạt động kinh doanh;
Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý để điều hành 
và quản lý Công ty; tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực hiện 
các quy chế, quy định, nội quy, định mức của Công ty tại 
đơn vị.   
Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ thống kê báo cáo.

C4. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Giữ vững và phát triển thị phần những lĩnh vực kinh doanh 
chính tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài: Dịch vụ vận tải 
hành khách, kinh doanh hàng miễn thuế, phòng chờ hạng 
thương gia và kinh doanh nhà hàng – ăn uống.

Nghiên cứu thị trường để triển khai một số loại hình kinh 
doanh mới, thu hẹp những lĩnh vực kinh doannh kém hiệu 
quả; thiết kế sản phẩm – dịch vụ mới; nghiên cứu mở rộng 
kinh doanh ra ngoài thị trường truyền thống; đẩy mạnh 
công tác thị trường, xây dựng tính chuyên nghiệp; tăng 
cường xúc tiến thương mại, quảng bá truyển thông các loại 
hình dịch vụ của Công ty.

Đối với Công ty Cổ phần Giao nhận Hàng hóa NASCO: 
Phát triển mở rộng mạng lưới dịch vụ chuyển phát hàng 
hóa, liên kết với các đối tác nước ngoài để nối dài dịch vụ 
vận chuyển hàng hóa quốc tế. Triển khai các thủ tục pháp 
lý cần thiết để thực hiện đầu tư xây dựng các nhà ga hàng 
hóa tại khu vực sân bay Quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất.
 

Đối với Công ty Cổ phần Taxi NASCO: Mở rộng kinh doanh 
dịch vụ Taxi tại nội thành Hà Nội và khu vực lân cận, dịch vụ 
đưa đón khách VIP..

Tăng cường công tác giám sát chất lượng dịch vụ: Kiểm soát 
chặt chẽ các khoản mục chi phí lớn (chi phí nguyên, nhiên 
liệu, vật tư, vốn hàng,...); tiết kiệm triệt để chi phí gián tiếp.
Nâng cao công tác quản trị chi phí, thường xuyên rà soát, 
hoàn thiện các chỉ tiêu định mức kinh tế - kĩ thuật, hệ thống 
định lượng tại các Nhà hàng; tăng cường thực hành tiết 
kiệm; thực hiện nghiêm chỉnh các định mức kinh tế - kỹ thuật 
và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý 
điều hành; đầu tư thiết bị tiết kiệm năng lượng.

Quản lý chặt chẽ nguồn vốn đầu tư ngoài doanh nghiệp 
khác, đảm bảo hiệu quả và bảo toàn nguồn vốn.
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D1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Hội đồng quản trị Công ty đánh giá cao và ghi nhận kết quả 
điều hành sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban Tổng 
Giám đốc. Năm 2018, Công ty đã nỗ lực thực hiện các chỉ 
tiêu kế hoạch được giao và đạt kết quả tốt (lợi nhuận trước 
thuế đạt 101,19% so với kế hoạch). Vốn và tài sản Công 
ty được bảo toàn và phát triển. Hiệu quả vốn chủ sở hữu 
đạt mức khá cao (tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ là 
32,26%) vượt mức kế hoạch đề ra (23,18%). Mặc dù  gặp  
khó  khăn từ:  Sự cạnh tranh gay gắt trong hoạt động dịch 
vụ thương mại và nhà hàng ăn uống và chuyển phát; Sự sụt 
giảm doanh thu trong lĩnh vực đại lý bán vé máy bay do sự 
phát triển của lĩnh vực thương mại điện tử; Sự thay đổi của 
xu hướng tiêu dùng. 

Ban điều hành đã hết sức linh hoạt và chủ động, huy động 
tối đa và sử dụng hiệu quả nguồn vốn để đầu tư mua sắm và 
cải tạo cơ sở vật chất và mở rộng quy mô hoạt động; nỗ lực 
để vận hành hiệu quả và duy trì mức tăng trưởng ổn định. 
Ban điều hành thường xuyên tổ chức các cuộc họp, phân 
công công việc, hỗ trợ lẫn nhau; trao đổi trực tiếp với Hội 
đồng Quản trị để có hướng chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời, yêu 
cầu các phòng tham mưu Công ty tìm tòi nhiều giải pháp cho 
hoạt động kinh doanh, tổ chức thường xuyên các cuộc họp, 
lập báo cáo để phân tích đánh giá tình hình hoạt động của 
Công ty theo từng tháng, thừng quý để ra những quyết định 
điều hành hợp lý.

Kết quả hoạt động kinh doanh

D2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ

Về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty
Ban điều hành cũng thường xuyên báo cáo HĐQT về tình 
hình hoạt động kinh doanh, đầu tư các dự án, tình hình tài 
chính..., giúp HĐQT nắm bắt kịp thời tình hình của Công ty 
chỉ đạo Công ty hoạt động một cách hiệu quả theo kế hoạch 
đã đề ra.

Ban điều hành đã nghiêm túc triển khai các Nghị quyết, 
Quyết định do ĐHĐCĐ năm 2018 và Hội đồng quản trị ban 
hành. Trong bối cảnh các chính sách quản lý của Nhà nước 
còn nhiều bất cập, mức độ cạnh tranh trong môi trường kinh 
doanh của Công ty ngày càng khốc liệt, Tổng Giám đốc và 
đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty đã luôn nhiệt huyết, nỗ 
lực làm việc, nhanh nhạy linh hoạt nắm bắt tình hình, nhanh 
chóng ra quyết định kịp thời hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế 
hoạch đã được ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị giao phó, đảm 
bảo cao nhất lợi ích cho khách hàng, các cổ đông và người 
lao động.

Đánh giá về các mặt hoạt động khác

Ban điều hành cũng luôn đặt nhân lực là một vấn đề thiết 
yếu cho sự tồn tại và phát triển bền vững của Công ty. Do 
đó, trong năm 2018, Công ty đã tổ chức nhiều khóa đào 
tạo nghiệp vụ cho cả lao động trực tiếp và gián tiếp, đảm 
bảo người lao động có đủ trình độ tay nghề và đạt hiệu 
quả trong công việc. Bổ sung thêm lao động tại các điểm 
kinh doanh mới đưa vào hoạt động tại nhà ga T1, tăng quỹ 
lương, tăng thu nhập cho người lao động.
Ban điều hành xác định mục tiêu xuyên suốt là tiếp tục duy 
trì các mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty, phát 
triển bền vững, đồng thời triển khai mở rộng, đa dạng hóa 
ngành nghề như đầu tư vào lĩnh vực vận chuyển hành khách 
trong sân đỗ máy bay, dịch vụ phòng khách Bông Sen, triển 
khai bán hàng miễn thuế tại sân bay,... và tăng cường hợp 
tác với các đối tác bên ngoài.
 

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động marketing tất cả các lĩnh vực 
kinh doanh để thu hút thêm khách hàng, áp dụng các phần 
mềm, thiết bị hiện đại vào hoạt động quản lý làm cơ sở để 
ra quyết định chính xác, kịp thời.

Chỉ tiêu KH 2018
Thực hiện Tăng trưởng %

2018 2017 So với KH So với 2017
A. Công ty mẹ
Tổng doanh thu (không bao 
gồm doanh thu nội bộ) 458,00 441,14 449,17 96,32% 98,21%

Lợi nhuận sau thuế 26,23 26,32 21,34 100,34% 123,34%

Cổ tức
21,5 tỷ đồng 

(tương ứng 
19% VĐL)

19.96 tỷ đồng 
(tương ứng 

24% VĐL)
B. Hợp nhất Công ty

Tổng doanh thu và thu nhập 
khác (không bao gồm doanh 
thu nội bộ)

627,68 573,36 575,29 91,34 99,66%

Lợi nhuận sau thuế 26,234 26,458 21,337 100,85% 124%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 
(Nghìn đồng) 2,579 3,226 2,338 125,09% 137,98%
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Đánh giá về các mặt hoạt động của Công ty

Đánh giá tình hình kinh doanh chung:

Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) cho biết, trong năm 
2018, sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng 
không trên cả nước ước đạt 106 triệu lượt, tăng 12,9%; 
sản lượng hàng hóa ước đạt gần 1,5 triệu tấn, tăng 
7,7% so với năm 2017. 
Lượng khách qua Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài nói 
chung và lượng khách của VNA qua Cảng Hàng không 
quốc tế Nội Bài duy trì tốc độ tăng trưởng tương đối cao 
so với cùng kỳ năm trước. 
Ước tính năm 2018 tốc độ tăng trưởng hành khách qua 
Cảng HKQT Nội Bài tăng 8,26% so với cùng kỳ năm 
2017. 
Nắm bắt được lợi thế đó, Công ty đã khai thác một cách 
hiệu quả nhất lợi thế đó để mang lại kết quả hoạt động 
sản xuất kinh doanh tương đối khả quan cho Công ty.

Hoạt động của Trung tâm Dịch vụ Hàng không:

Trong năm 2018, lĩnh vực kinh doanh chủ chốt của Trung 
tâm là kinh doanh dịch vụ phòng khách hạng Thương 
gia đạt mức tăng trưởng cao do sự tăng trưởng mạnh 
của lượng hành khách qua Cảng HKQT Nội Bài và Công 
ty được VNA chấp thuận tăng giá phục vụ khách hạng 
thương gia đối với khách Skyteam từ 430.000 đồng/
khách lên 508.200 đồng/khách. 
Công ty cũng đã tăng cường công tác tìm kiếm và hợp 
tác với các khách hàng là các Tập đoàn, Tổng công ty, 
các ngân hàng,... để phát triển dịch vụ này. 
Các lĩnh vực khác của Trung tâm như: Kinh doanh dịch 
vụ ăn uống, kinh doanh đại lý bán vé máy bay trong 
năm 2018 còn gặp nhiều khó khăn, doanh thu sụt giảm  
nghiêm trọng do sự cạnh tranh gay gắt với các doanh 
nghiệp khác trên địa bàn và thu hẹp quy mô do Cảng 
HKQT Nội Bài thu mặt bằng để cải tạo nhà ga T1, đồng 
thời, do sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử. 
Một số điểm kinh doanh mới tại nhà ga T1 sau khi được 
cải tạo đã được đưa vào hoạt động trong năm 2018.

Hoạt động của Trung tâm Dịch vụ Vận tải Ô tô
Hàng không:

Năm 2018 các lĩnh vực kinh doanh của trung tâm đều có 
sự tăng trưởng so với năm 2017 đặc biệt là dịch vụ vận 
chuyển khách trong sân đỗ tàu bay. 
Lĩnh vực kinh doanh vận chuyển hành khách trong sân đỗ 
àu bay tăng trưởng cao do sản lượng khách của VNA nói 
riêng và sản lượng khách qua Cảng HKQT Nội Bài nói 
chung tăng trưởng cao. 
Lĩnh vực kinh doanh xe tuyến chở CB-CNV đã đi vào ổn 
định, chất lượng dịch vụ được nâng lên và sản lượng vận 
chuyển tăng cao. 
Ngoài khách hàng là CB-CNV của các đơn vị trực thuộc 
VNA, Công ty đã ký được nhiều hợp đồng với các Công ty 
khác hoạt động tại Khu vực Nội Bài như: ALS; AAL; ASG; 
ACSV;....

Hoạt động của Trung tâm Thương mại Hàng 
không:

Mặc dù sản lượng khách qua Cảng HKQT Nội Bài trong 
năm 2018 tăng cao nhưng các lĩnh vực kinh doanh của 
Trung tâm trong năm qua gặp rất nhiều khó khăn.
Doanh thu của hầu hết các lĩnh vực đều giảm so với thực 
hiện năm trước. 
Nguyên nhân chủ yếu là do vị trí kinh doanh không thuận 
lợi, xa trung tâm nhất là khi Cảng HKQT Nội Bài thu hồi 
mặt bằng cải tạo nhà ga T1, các đối thủ cạnh tranh tăng 
lên, cơ chế quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực kinh 
doanh có điều kiện ngày càng thắt chặt ảnh hưởng không 
nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Trung tâm trong thời 
gian vừa qua.
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D3. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG NĂM 2019

Sản lượng hành khách qua Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài dự báo tăng tối thiểu 12% so với năm 2018 
(Bao gồm cả khách Quốc tế và khách nội địa).
Số lượt chuyến bay cất, hạ cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài dự báo tăng 10% so với năm 2018.

Tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh trong năm 2019

Tổ chức lại hoạt động kinh doanh của các Nhà hàng, các 
bộ phận của các đơn vị đảm bảo kinh doanh có hiệu quả: 
Nghiên cứu, triển khai áp dụng thực tế các mô hình và 
phương thức kinh doanh mới theo xu thế hiện đại, hiện đại 
kết hợp với truyền thống tại các điểm kinh doanh mới được 
nhượng quyền để đáp ứng kịp thời sự thay đổi nhu cầu 
và phong các tiêu dùng của khách hàng tại Cảng hàng tại 
CHKQTNB, khắc phục hạn chế về lợi thế vị trí kinh doanh. 
Áp dụng phương thức giao chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 
trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả hơn, nâng cao quyền tự 
chủ hơn đối với các nhà hàng, dần dần áp dụng rộng rãi tới 
các điểm kinh doanh khác để phù hợp tiến trình tái cơ cấu 
các lĩnh vực kinh doanh kém hiệu quả của Công ty, phù hợp 
với định hướng của Tổng công HKVN-CTCP
 

Đối với Công ty Cổ phần Taxi NASCO: Mở rộng kinh doanh 
dịch vụ Taxi, minibus và các dịch vụ gia tăng khác như: dịch 
vụ kê khai hải quan, dịch vụ đưa đón khách VIP.
Đối với Công ty Cổ phần Giao nhận Hàng hóa NASCO: 
Phát triển mở rộng mạng lưới dịch vụ chuyển phát hàng 
hóa, liên kết với các đối tác nước ngoài để nối dài dịch vụ 
vận chuyển hàng hóa quốc tế. Triển khai các thủ tục pháp lý 
cần thiết để thực hiện đầu tư xây dựng các nhà ga hàng hóa 
tại khu vực sân bay Quốc tế Nội Bài.

Đánh giá thị trường vĩ mô, ngành

Theo dự báo mới của IMF, nền kinh tế thế giới dự kiến tăng 
trưởng 3,9% năm 2018 và năm 2019 cao nhất trong vòng 
7 năm qua.
Kinh tế vĩ mô trong nước dự báo tiếp tục tăng trưởng ổn 
định với tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 6,8% so với năm 
2018 (Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 
24/5/2018 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội và dự toán ngân sách nhà nước 2019);
Giá nhiên liệu 2018: có xu hướng tăng, dự kiến phương án 
giá nhiên liệu bay kế hoạch của VNA dao động quanh mức 
90 USD/thùng – tăng 6,6% so ước thực hiện 2018;
Lạm phát được dự báo ở quanh mức 4% theo mục tiêu của 
Chính phủ.
Thị trường vận tải Hàng không trong nước năm 2019 sẽ 
tiếp tục tăng so với năm 2018 nhưng sự tăng trưởng chưa 
vững chắc và tiềm ẩn nhiều rủi ro.
   

Thị trường Quốc tế: Năm 2019 dự báo đạt khoảng 33,9 
triệu lượt, tăng trưởng 12% so ước 2018; 
Tăng trưởng hành khách của phân khúc hàng không truyền 
thống dự báo đạt 9,9%, phân khúc hàng không giá rẻ dự 
báo tăng trưởng chậm lại ở mức 15,7%.   
Thị trường Nội địa: Khách vận chuyển tổng thị trường nội 
địa 2019 dự báo đạt 39,2 triệu lượt khách, tăng trưởng 
17,3% so UTH 2018, với giả định các hãng đều tiếp tục 
kiểm soát tải cung ứng để đảm bảo HQKT như đã triển khai 
trong năm 2017 và 2018; Việc hãng hàng không mới đi 
vào khai thác sẽ làm cho tình hình cạnh tranh NĐ tiếp tục 
ra tăng.
Thị trường vận tải hàng không của VNA dự báo tiếp tục 
tăng trưởng trong năm 2019: Khách vận chuyển dự kiến 
tăng 10,6% so UTH 2018; trong đó QT tăng 9,3%; NĐ tăng 
11%, thuê chuyến tăng 15,9%.

Định hướng về đầu tư

Đầu tư cải tạo, mở rộng các điểm kinh doanh của Công ty 
tại khu vực nhà ga hành khách T1, T2 nhất là các điểm kinh 
doanh chủ chốt của Công ty.

Đầu tư thay thế trang thiết bị, công cụ dụng cụ, phương tiện 
vận tải phục vụ sản xuất kinh doanh đặc biệt là các phương 
tiện phục vụ khách trong sân đỗ tàu bay.

       

                                                                                    Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Chỉ tiêu kế hoạch KH 2019

1 Vốn điều lệ 83.157,64

2 Tổng doanh thu và thu nhập khác 465.507

3 Tổng chi phí 433.970

4 Lợi nhuận trước thuế 31.540

5 Lợi nhuận sau thuế 28.150

6 Tỷ suất LNST/VĐL (tạm tính) (%) 33,85 %

7 Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL (%) 23%

8 Tổng mức đầu tư trong năm 107.546
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D4. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CON

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN HÀNG HÓA NASCO

Tên giao dịch: NASCO LOGISTICS., JSC
Trụ sở chính: Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Tp.Hà Nội

 
Lĩnh vực kinh doanh:
Nasco Logistics hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực Logistics bao gồm: Giao nhận vận chuyển (Với thương hiệu Nasco 
Express hoạt động từ năm 1993), Kho hàng (Warehouse), Phân phối (Distribution) và Kết nối chuỗi cung ứng (Supplychain).
27 năm phát triển trong lĩnh vực chuyển phát, hơn 350 nhân sự, hoạt động chuyển phát của Công ty có mặt trên 63 tỉnh 
thành, với hơn 200 phương tiện vận chuyển, 3 chi nhánh tại Bắc – Trung – Nam với hơn 45 văn phòng đại diện trên toàn 
quốc.
Bao gồm các dịch vụ chủ yếu: Dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước; Dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế: dịch vụ chuyển 
phát nhanh quốc tế tiết kiệm và thông thường, hàng nhập quốc tế,...; Dịch vụ gia tăng; Dịch vụ mới.

Sứ mệnh – Tầm nhìn:
Với mục tiêu trở thành công ty Logistics hàng đầu tại Việt Nam, sứ mệnh của Nasco Logistics không chỉ đơn thuần là xây 
dựng một thương hiệu nổi tiếng mà thông qua đó chúng tôi mong muốn chia sẻ với cộng đồng những giá trị đích thực của 
mình cũng như góp phần vào sự phát triển của một đất nước Việt Nam đang ngày càng lớn mạnh.

Nhiệm vụ:
Rút ngắn khoảng cách – Nối dài giá trị - Đa dạng hóa dịch vụ.
 
Chiến lược:
Nâng cao chất lượng, kết nối, đa dạng hóa và phát triển.
 

Kết quả kinh doanh năm 2018 của
CTCP Giao nhận hàng hóa Nasco

Chỉ tiêu Kế hoạch 2018 (tỷ đồng) Thực hiện 2018
(tỷ đồng) % Thực hiện/ Kế hoạch

Doanh thu thuần 170,07 150,95 88,76%

Tổng chi phí 165,09 151,68 91,88%

Lợi nhuận gộp 4,99 -0,73 -14,63%

Nộp ngân sách - - -

Lợi nhuận sau thuế TNDN 4,99 -0,73 -14,63%

 
Giá trị cốt lõi: 
Khách hàng là trọng tâm phát triển:
Nasco Logistics luôn đặt lợi ích và mong muốn của khách hàng lên hàng đầu. Khách hàng chính là trung tâm; là động lực 
để công ty phát triển các sản phẩm – dịch vụ hoàn hảo nhất.
Nhanh chóng – Uy tín – Chuyên nghiệp:
Nasco Logistics luôn cố gắng nỗ lực hết mình để cung cấp các giải pháp Logistics chuyên nghiệp cùng các dịch vụ chuyển 
phát nhanh nhất đảm bảo đúng và cao hơn các cam kết của mình với khách hàng, đối tác.

Công ty Cổ phần giao nhận hàng hóa Nasco (Nasco Logistics) được chính thức thành lập vào ngày 01 tháng 03 năm 2016 
sau khi tách khỏi Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài (Nasco) thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam 
(Vietnam Airlines).
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E1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
E2. BAN KIỂM SOÁT
E3. GIAO DỊCH VÀ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 
E4. BAN KIỂM SOÁT, BAN GIÁM ĐỐC

E. QUẢN TRỊ CÔNG TY
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Hoạt động của HĐQT trong năm 2018

E1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp HĐQT 
tham dự Tỷ lệ tham dự họp Lý do không tham 

dự họp

Ông: Lê Đức Cảnh Chủ tịch 02 100%

Ông: Vũ Đình Thủy Thành viên 04 100%

Bà: Hà Thị Thu Nga Thành viên 04 100%

Ông: Trần Việt Phương Thành viên 02 100%

Ông: Nguyễn Văn Thắng Thành viên 03 100%

Thay đổi thành viên HĐQT trong năm 2018
Bổ nhiệm ông Lê Đức Cảnh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị 
từ ngày 11/09/2018, đồng thời, miễn nhiệm ông Tạ Thiên 
Long với chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.
Bổ nhiệm ông Trần Việt Phương vào Hội đồng quản trị với 
cương vị Thành viên HĐQT, đồn thời thông qua việc miễn 
nhiệm ông Nguyễn Mạnh Quân thôi thành viên Hội đồng 
quản trị từ ngày 11/09/2018.

Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018
HĐQT hoạt động theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công 
ty.Trong năm 2018, hoạt động của HĐQT tập trung vào:
- Định hướng và hoạt động của HĐQT trong năm 2018
- Theo dõi tình hình hoạt động của Công ty thông qua các 
báo cáo của Ban điều hành
- Chỉ đạo, định hướng cho Ban điều hành các hoạt động của 
Công ty      

- Thẩm định, phê duyệt các đề xuất kinh doanh của Ban 
điều hành.
Hoạt động của HĐQT được thể hiện qua các cuộc họp, các 
chỉ đạo thông qua việc ban hành các Nghị quyết, quyết 
định, phê duyệt các tờ trình.
Chủ tịch HĐQT trực tiếp chỉ đạo Ban điều hành về các mặt 
hoạt động kinh doanh của Công ty, đưa ra các chủ trương 
quyết sách phù hợp cho từng giai đoạn phát triển của Công 
ty, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc.
Hiện có 2 thành viên của HĐQT là Chủ tịch chuyên trách và 
TV HĐQT kiêm TGĐ tại Công ty, vì vậy việc cung cấp thông 
tin, báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp ddiefu 
hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp 
thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Tổng 
Giám đốc.

Hoạt động của HĐQT trong năm 2018

STT  Số công văn  Ngày ban hành Nội dung Nghị quyết (các vấn đề cần thực hiện)

1 05/NQ-NASCO/HĐQT  04/01 Nghị quyết phê duyệt báo cáo KTKT xây dựng công trình các cửa 
hàng KD thương mại, dịch vụ tại Nhà ga T1

3 11/NQ-NASCO/HĐQT  10/01 Nghị quyết về việc Công ty ký các hợp đồng cung cấp dịch vụ cho 
TCTHK và các đơn vị phụ thuộc của TCT năm 2018

4 13/NQ-NASCO/HĐQT  11/01 Nghị quyết phê duyệt PA kinh doanh theo phương thức hợp tác tại 
điểm KD tại khu công cộng cánh B – nhà ga T1

5 18/NQ-NASCO/HĐQT  16/01 Nghị quyết xây dựng bảng lương và phụ cấp trong Công ty năm 
2018

6 21/NQ-NASCO/HĐQT 23/01 Nghị quyết phê duyệt chủ trương tăng cường thêm năng lực 
phương tiện phục vụ chở tuyến CBCNV (thuê phương tiện)

7 24/NQ-NASCO/HĐQT 31/01 Nghị quyết phê duyệt PA kinh doanh theo phương thức hợp tác tại 
điểm KD tại khu cách ly cánh D nhà ga T1

8 34/NQ-NASCO/HĐQT  02/03 Nghị quyết xác định quỹ lương thực hiện và trích bổ sung quỹ 
phúc lợi, khen thưởng do vượt chỉ tiêu KH lợi nhuận 2017

9 41/NQ-NASCO/HĐQT  09/03 Nghị quyết về chuyển xếp hệ số lương mới cho cán bộ thuộc thẩm 
quyền bổ nhiệm của hội đồng quản trị

10 45/NQ-NASCO/HĐQT 13/03 Nghị quyết phê duyệt KQ lựa chọn nhà thầu thi công XD và lắp 
đặt thiết bị thuộc DA các CH kinh doanh TMDV tại T1 và gia thầu

11 48/NQ-NASCO/HĐQT 13/03 Nghị quyết điều chỉnh thiết kế thi công và dự toán HM đầu tư các 
CH kinh doanh TMDV tại cánh A nhà ga T1

12 51/NQ-NASCO/HĐQT 13/03 Nghị quyết điều chỉnh một số ND tại PA và hợp đồng tại điểm KD 
tại khu công cộng cánh B tầng 1 nhà ga T1

13 54/NQ-NASCO/HĐQT 13/03 Nghị quyết triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

14 57/NQ-NASCO/HĐQT 28/3 NQ thông qua các nội dung tại phiên họp thứ 1 (2018)

15 61/NQ-NASCO/HĐQT 29/3 NQ phê duyệt các nội dung tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 
2018 tại các DN có vốn góp của NASCO

16 65B/NQ-NASCO/HĐQT 16/4 NQ thông qua ND tờ trình 535 về tổ chức họp ĐHĐCĐ thường 
niên 2018 

17 77B/NQ- 23/4 NQ biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ 2018 NCTS

18 86/NQ-NASCO/
ĐHĐCĐ 26/4 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

19 88/NQ-NASCO/HĐQT 27/4 NQ phê duyệt các ND biểu quyết thông qua ND chuẩn bị họp 
ĐHĐCĐ 2 công ty con

20 90/NQ-NASCO/HĐQT 27/4 NQ đề cử người đại diện phần vốn góp tại  Nasco Logistics

21 96/NQ-NASCO/HĐQT  04/05 NQ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án mua 02 
xe 45 chỗ

22 99/NQ-NASCO/HĐQT  04/05 NQ ban hành quy chế tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với 
người quản lý Công ty

23 108/NQ-NASCO/HĐQT 14/5 NQ bố trí, sắp xếp và bổ nhiệm cán bộ cho Ban Thư ký công ty (bà 
Nguyễn Thị Hồng Hạnh)
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E2. BAN KIỂM SOÁT

Thông tin về thành viên ban kiểm soát

Thành viên BKS Chức vụ Số buổi họp BKS tham 
dự Tỷ lệ tham dự họp

Bà: Nguyễn Thị Thiên Kim Trưởng ban 05 100%

Bà: Trần Kim Oanh Thành viên 05 100%

Bà: Nghiêm Thị Thúy Tươi Thành viên 05 100%

Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018
Kiểm tra, giám sát để đảm bảo Công ty thực hiện đúng 
Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội 
đồng cổ đông.
Kiểm tra và thẩm định Báo cáo sản xuất kinh doanh và 
Báo cáo tài chính năm của Công ty.

Đánh giá của Ban kiểm soát về hoạt động của 
Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành 
của HĐQT; Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý của 
NASCO trong năm 2018, BKS chưa thấy có các dấu hiệu 
bất thường trong hoạt động quản trị, điều hành Công ty 
của HĐQT, Ban Giám đốc.
Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức đúng trình tự, các 
biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị được triển 
khai và ban hành đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ 
chức và hoạt động của Công ty.

Về kết quả thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường 
niên 2018; HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng 
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 giao.
Thực hiện tốt khuyến cáo của Kiểm toán độc lập, Ban 
Kiểm soát và cơ quan quản lý thuế.
Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của HĐQT: Nhất 
trí với báo cáo đánh giá của HĐQT. Tuy nhiên trong điều 
kiện kinh doanh của Công ty năm 2018 còn tiếp tục gặp 
nhiều khó khăn đặc biệt là vấn đề cân đối vốn để hoạt 
động kinh doanh tại Công ty mẹ; giảm thiểu các rủi ro 
trong kinh doanh và mang lịa hiệu quả cho nhà đầu tư, 
đồng thời đảm bảo đời sống cho người lao động.
Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã có nhiều 
nỗ lực trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh 
doanh, thực hiện nhiều giải pháp để thực hiện mục tiêu 
của ĐHĐCĐ cũng như HĐQT giao; kết quả sản xuất kinh 
doanh năm 2018 vẫn vượt kế hoạch về lợi nhuận ròng, 
tổng mức chi trả cổ tức dự kiến năm nay là 19% vốn điều 
lệ. Tuy nhiên, tình hình tài chính của Công ty vẫn đang 
gặp những khó khăn nhất định, có thể tiềm ẩn các rủi ro, 
đặc biệt là vấn đề về vốn nhằm đảm bảo hoạt động SXKD 
và đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và các bên liên quan của người nội bộ: KHÔNG CÓ

Hợp đồng, giao dịch với cổ đông nội bộ: KHÔNG CÓ

E3. GIAO DỊCH VÀ THÙ LAO CỦA BAN LÃNH ĐẠO

Thực hiện các quy định về 
Quản trị Công ty:

Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

- Kiểm tra, giám sát thông qua các cuộc họp của HĐQT, các phiên họp thông qua hình thức xin ý kiến của HĐQT theo 
nghĩa vụ và trách nhiệm của BKS;
- Kiểm ta việc thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, việc quản lý, lưu trữ hồ sơ liên quan 
đến HĐQT, quản lý cổ đông;
- Thẩm định BCTC, báo cáo kết quả SXKD định kỳ;
- Triển khai các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của HĐQT.

Bộ phận Lương, thưởng, thù lao 
năm 2018 (triệu đồng) Kế hoạch  năm 2018 % so với kế hoạch

Ban Tổng Giám đốc 2.321,896 2.934,5 79,12

Hội đồng quản trị và BKS 633,040 627,12 100,94

Ban điều hành 346 375 92,3

Năm 2018, Công ty luôn tuân thủ quy định về quản trị Công 
ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và 
các văn bản Luật và hướng dẫn thi hành khác có liên quan 
đến hoạt động quản trị, điều hành Công ty. Trong nhưng 
năm tới, Công ty dự định sẽ phân công nhân sự chuyên 
trách về công tác quản trị, nhằm tăng cường công tác quản 
trị trong Công ty, đảm bảo việc cập nhật thông tin kịp thời, 
đầy đủ, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
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F1. NHỮNG TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG
F2. NHỮNG TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN CỘNG ĐỒNG

F. BÁO CÁO 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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F1. NHỮNG TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG

Tiết kiệm năng lượng

Tiêu thụ nước

Tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường

Công ty sử dụng điện năng cho quá trình hoạt động kinh 
doanh với mức hơn 112 nghìn KW/năm chủ yếu cho hoạt 
động tại trụ sở Công ty, phục vụ tại các điểm kinh doanh tại 
nhà Ga T1, T2 và một số vị trí khác. Tại các địa điểm kinh 
doanh và văn phòng của Công ty đều được sử dụng các 
bóng đèn và trang thiết bị tiết kiệm điện theo tiêu chuẩn, 
điều hòa nhiệt độ đáp ứng tiêu chuẩn về phát thải khí nhà 
kính hiện nay và thực hiện thay mới khi các thiết bị hết hạn 
sử dụng. Do đó, mức độ ảnh hưởng đến môi trường và xã 
hội rất thấp.
Do Công ty có hoạt động dịch vụ vận chuyển hành khách, 
do đó nhu cầu sử dụng xăng, dầu ủa Công ty là khá lớn với 
mức khoảng ....nghìn lít xăng dầu trong năm. Công ty luôn 
đảm bảo tiêu chuẩn khí thải tại các phương tiện vận tải mà 
Công ty sử dụng để vận chuyển khách, thường xuyên bảo 
dưỡng, kiểm định các phương tiện nằm tối thiểu ảnh hưởng 
của khí thải đến môi trường, các phương tiện mua mới đều 
đạt được các quy định về khí thải theo tiêu chuẩn quốc tế.

Công ty sử dụng nước dùng cho các hoạt động tại trụ sở 
Công ty, các phòng khách hạng thương gia và cửa hàng 
thương mại, ăn uống giải khác tại Cảng hàng không Nội 
Bài khoảng 27,5 nghìn m3/năm. Nước thải được xử lý theo 
quy định, không thải ra môi trường khi chưa được xử lý. 
Bên cạnh đó, việc cung cấp nước uống cho cán bộ, công 
nhân viên cũng được Công ty quan tâm và chú trọng. Phòng 
Tổ chức – Hành chính Công ty luôn có trách nhiệm thường 
xuyên nhắc nhở cán bộ, công nhân viên tiết kiệm nước sinh 
hoạt và nước uống. Do đó, mức độ ảnh hưởng đến môi 
trường và xã hội rất thấp.

Việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường là rất cần 
thiết. Công ty đã triển khai nhiều biện pháp khác nhau. Cụ 
thể như:
Tuyên truyền đến cán bộ công nhân viên giữ gìn vệ sinh nơi 
làm việc và cảnh quan Công ty (sắp xếp hồ sơ, tài liệu gọn 
gàng, bỏ rác đúng chỗ, hút thuốc lá đúng nơi quy định,...) 
giữ gìn cảnh quan chung của Công ty, tham gia bảo vệ môi 
trường tại địa phương.
Bố trí văn phòng làm việc, ngăn nắp, hợp lý, nhiều ánh sáng 
tự nhiên góp phần giảm năng lượng tiêu thụ điện năng.

Trụ sở Công ty có diện tích rộng, do đó, Công ty đã và đang 
trồng thêm cây xanh quah tru sở, góp phần làm cho môi 
trường ngày càng thân thiện với môi trường.
Sử dụng tiết kiệm, hợp lí nguồn nguyên liệu, tăng cường tái 
chế và sử dụng vật liệu có thể tái chế.
Ký hợp đồng các đơn vị có chức năng xử lý rác thải, chất 
thải để xử lý các chất thải và rác thải của Công ty trong quá 
trình hoạt động để đảm bảo vệ sinh, hạn chế ô nhiếm môi 
trường.

Các chính sách liên quan đến người lao động

F2. NHỮNG TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN CỘNG ĐỒNG

Chế độ làm việc:
 
Người lao động làm việc không quá 8 tiếng trong 1 ngày, 
không quá 48 giờ trong 1 tuần
Theo yêu cầu nhiệm vụ, người sử dụng lao động có quyền 
bố trí giờ làm việc theo ca kíp hoặc giờ hành chính tùy thuộc 
tình hình thực tế của từng đơn vị trong Công ty và bố trí nghỉ 
hàng tuần vào các ngày trong tuần.

Thời giờ làm việc cụ thể:
 
Giờ hành chính áp dụng đối với người lao động làm các 
công việc gián tiếp (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần): Sáng từ 7 
giờ 30 phút đến 11 giờ 45 phút; Chiều từ 13 giờ đến 16 giờ.
Giờ ca, kíp áp dụng đối với người lao động làm việc ở các 
bộ phận trực tiếp kinh doanh, bổ trợ phục vụ theo chế độ ca 
làm việc theo ngày tùy theo đặc điểm, tính chất và yêu cầu 
công việc cụ thể
Đối với những người làm các ông việc đặc thù thì không áp 
dụng thời gian quy định trên đây: Lái xe, tạp vụ, bảo vệ, 
nhân viên giao nhận hàng hóa bằng đường hàng không, 
thủ kho, nhân viên mua hàng,.... thì thời gian làm việc được 
thực hiện theo sự phân công của cán bộ quản lý trực tiếp trên 
cơ sở định mực lao động đã được người sử dụng quyết định.
Người lao động có thai từ tháng thứ 7 hoặc đang nuôi con 
dưới 12 tháng tuổi không phải làm ca đêm hoặc đi công tác 
xa khỏi đơn vị từ 02 ngày trở lên với bán kính trên 50km.

Điều kiện lao động:
 
Những người lao động do yêu cầu công việc phải đi công 
tác xa sẽ được hưởng phụ cấp công tác phí và được thanh 
toán  các khoản phí đi lại, ăn ở theo quy định của pháp luật.
Cơ sở vật chất hiện có của Công ty tiện nghi, hiện đại, môi 
trường tích cực, sôi nổi.
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Một số hoạt động nổi bật cho người lao động trong năm 2018

HOẠT ĐỘNG CỦA NỮ CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG NAS-
CO NHÂN DỊP KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08/3
Nhân dịp kỷ niệm 108 năm ngày quốc tế phụ nữ 
(08/03/1910-08/03/2018) và 1978 năm cuộc khởi nghĩa 
Hai Bà Trưng. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty cổ 
phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài đã tổ chức cho 
82 nữ cán bộ, công nhân lao động thuộc Ban Nữ công và 
đại diện chị em phụ nữ đang làm việc tại các cơ quan, đơn 
vị và Trung tâm trong Công ty đi thăm quan, học tập tại khu 
di tích lịch sử Đền Hùng thuộc thôn Cổ Tích, xã Hy Cương, 
thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, nơi đã thờ các vua Hùng có 
công dựng nước.

F2. NHỮNG TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN CỘNG ĐỒNG

CÔNG TY NASCO CHĂM SÓC CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH 
SÁCH VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DỊP TẾT MẬU TUẤT 
2018 
Để chuẩn bị đón một mùa xuân mới Xuân Mậu Tuất 2018 
thật ấm áp và mang nhiều ý nghĩa. Đảng ủy, Ban lãnh đạo 
Công ty, BCH Công đoàn cơ sở Công ty CP Dịch vụ HK sân 
bay Nội Bài (NASCO) đã trích kinh phí từ quỹ Tình nghĩa 
xã hội của Công ty để triển khai nhiều hoạt động thiết thực, 
quan tâm đến các đối tượng chính sách và cán bộ, công 
nhân lao động đang làm việc tại Công ty. 

NASCO TỔ CHỨC KHEN THƯỞNG CHO CÁN BỘ- 
CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC 
NĂM 2017 
Để chuẩn bị đón một mùa xuân mới Xuân Mậu Tuất 2018 
thật ấm áp và mang nhiều ý nghĩa. Đảng ủy, Ban lãnh đạo 
Công ty, BCH Công đoàn cơ sở Công ty CP Dịch vụ HK sân 
bay Nội Bài (NASCO) đã trích kinh phí từ quỹ Tình nghĩa 
xã hội của Công ty để triển khai nhiều hoạt động thiết thực, 
quan tâm đến các đối tượng chính sách và cán bộ, công 
nhân lao động đang làm việc tại Công ty. 

NASCO THAM GIA GIẢI BÓNG ĐÁ CÚP “ĐOÀN KẾT”
Nhận lời mời của Ủy ban Trung ương Hội liên hiệp thanh niên 
Việt Nam tổ chức giải Cúp “Đoàn kết” lần thứ 4, chào mừng 
62 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt 
Nam (15/10/1956- 15/10/2018). Ngày 21/10/2018, 
Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài (NA-
SCO)  đã tổ chức cho Đội bóng đá của Công ty tham dự giải 
và tài trợ để tổ chức góp phần vào sự thành công của giải.

NASCO TỔ CHỨC ĐÀO TẠO AN NINH HÀNG KHÔNG 
CHO NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TẠI NHÀ GA HÀNH KHÁCH 
T1 VÀ T2
Để người lao động thuộc đối tượng phải có chứng chỉ An 
ninh hàng không đang và thường xuyên tham gia hoạt động 
sản xuất kinh doanh và trực tiếp tiếp xúc với khách hàng 
có đủ điều kiện làm việc tại Nhà ga hành khách T1 và T2- 
Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, trong thời gian từ ngày 
13/ 11/2018 đến 23/11/2018, Công ty CP Dịch vụ hàng 
không sân bay Nội Bài (NASCO)  đã tổ chức được 8 lớp 
học, mỗi lớp học 01 ngày cho 427 người lao động đã được 
đào tạo kiến thức An ninh hàng không năm 2015 và được 
cấp chứng chỉ có giá trị trong 03 năm theo quy định, đến nay 
chứng chỉ đã hết hạn.

NASCO THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỨA CHÁY VÀ TÌM 
KIẾM CỨU NẠN NĂM 2018
Thực hiện quy định của Luật Phòng cháy chữa cháy,đồng 
thời nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong hoạt động sản 
xuất kinh doanh, cũng như giúp cán bộ, công nhân viên xử 
lý kịp thời, nhanh nhạy và hiệu quả với các tình huống khi 
có sự cố về cháy nổ xảy ra. Ngày 11/12/2018, Công ty CP 
Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài (NASCO) đã triển khai 
thực tập phương án chứa cháy và tìm kiếm cứu nạn năm 
2018 tại khu Xưởng sửa chữa các loại phương tiện vận tải 
ô tô thuộc Trung tâm Dịch vụ vận tải ô tô hàng không theo 
kế hoạch, kịch bản đã xây dựng và được Sở cảnh sát PCCC 
thành phố Hà Nội phê duyệt.
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Trách nhiệm với địa phương

F2. NHỮNG TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN CỘNG ĐỒNG

Một số hoạt động nổi bật trong năm 2018

ĐOÀN THANH NIÊN NASCO TỔ CHỨC “ĐÊM TRUNG THU CHO EM”
Thực hiện kế hoạch hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018.Tối 
ngày 23/9/2018 tại Công viên nước Hồ Tây thuộc quận Tây Hồ- Thành phố Hà Nội, Ban 
chấp hành Đoàn thanh niên Công ty CP Dịch vụ HK sân bay Nội Bài (NASCO) đã tổ chức 
chương trình “TRUNG THU CHO EM” với hơn 200 cháu thiếu nhi là con cán bộ, công nhân 
viên đang công tác tại Công ty cùng chung vui.
Đồng chí Trần Việt Phương- Bí thư Đảng ủy, ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty đã tham 
dự và phát biểu động viên các cháu thiếu nhitrong đêm Trung thu.

Công ty thường xuyên thực hiện các hoạt động từ thiện đối với các cá nhân là thương binh, 
thân nhân gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với đất nước, có hoàn cảnh khó khăn 
và các tổ chức từ thiện tại địa phương nơi Công ty trú đóng.

HOẠT ĐỘNG TRI ÂN KỶ NIỆM 71 NĂM NGÀY THƯƠNG 
BINH- LIỆT SỸ
Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh- Liệt sỹ (27/7/1947- 
27/7/2018), Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Nội 
Bài (NASCO) đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân mang ý ng-
hĩa giáo dục sâu sắc.
Thay mặt cho tập thể cán bộ, công nhân lao động trong Công 
ty, đại diện Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Ban nữ công 
và cơ quan Văn phòng Đảng - Đoàn thể đã về thăm tặng 
quà, trao tiền phụng dưỡng 6 tháng cuối năm 2018 cho các 
Mẹ Việt Nam Anh hùng do Công ty trực tiếp phụng dưỡng 
tại các xã Đông Xuân, Đông Tân thuộc huyện Đông Hưng, 
tỉnh Thái Bình và Xã Mính Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà 
Nội; thắp hương cho 02 Mẹ Việt Nam Anh hùng do Công ty 
phụng dưỡngđã qua đời tại huyện Đông Hưng- Thái Bình.

Cùng với các hoạt động tri ân đó,ngày 25/7/2018, Công 
ty đã tổ chức chương trìnhgặp mặt các đồng chí cán bộ, 
công nhân lao động là thân nhân gia đình Liệt sỹ, các đồng 
chí Thương binh hiện đang công tác tại Công ty. BCH Đoàn 
thanh niên Công ty đã đến đặt vòng hoa, dâng hương kính 
viếng Linh hồn các Anh hùng Liệt sỹ tại nghĩa trang Liệt sỹ 
các xã Mai Đình, Phú Minh, Phú Cường thuộc huyện Sóc 
Sơn, đồng thời cùng với huyện Đoàn Sóc Sơn phối hợp với 
Liên cơ sở Đoàn khu vực Nội Bài thắp nến tri ân “Nhớ về cội 
nguồn”tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại nghĩa trang Liệt 
sỹ xã Hiền Ninh- Sóc Sơn- Hà Nội. Tính đến hết tháng 7 năm 
2018, Công ty NASCO đã tổ chức và thực hiện các hoạt 
động tình nghĩa với tổng số tiền gần 100.000.000 đồng 
được trích từ Quỹ Tình nghĩa- Xã hội của Công ty để tri ân 
đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thân nhân gia đình 
Liệt sỹ, các đồng chí Thương binh và các gia đình chính sách 
trong Công ty cũng như của huyện Sóc Sơn, đây là hoạt 
động thường niên thể hiện nét đẹp và đạo lý “Uống nước, 
nhở nguồn” của Công ty NASCO.
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G. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2018

G1. Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN
G2. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
G3. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
G4. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
G5. THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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