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1. THƯ NGỎ CỦA CHỦ TỊCH HĐQT

Kính thưa Quý cổ đông, Quý Khách hàng, Quý 
đối tác kính mến!
Thưa toàn thể cán bộ công nhân viên NASCO 
thân mến!
Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty, tôi xin gửi 
tới Quý vị lời chào trân trọng cùng lời chúc sức 
khỏe, hạnh phúc và thành công. 
Năm 2020 lằ năm thứ hai thế giới chịu ảnh hưởng 
bởi đại dịch Covid-19, nền kinh tế thế giới chịu 
nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng, sự đứt gãy của 
các chuỗi cung ứng, thu hẹp cả tổng cung và tổng 
cầu, gia tăng rủi ro tài chính đưa kinh tế thế giới 
vào vòng suy giảm. Trước tình hình đó, Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động ban hành 
các nghị quyết, nghị định, quyết định về các biện 
pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch 
Covid-19 và hỗ trợ thêm cho một số nhóm đối 

tượng đang hưởng chính sách ưu đãi, bảo trợ xã 
hội trong thời gian có dịch; gia hạn thời hạn nộp 
thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, 
thuế thu nhập cá nhân, gia hạn và giảm tiền thuê 
đất; trình cấp có thẩm quyền xem xét để hỗ trợ 
một số ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng lớn từ dịch 
bệnh.  Với những nỗ lực đó, đất nước cũng đã 
phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm 
vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2020:  GDP ước 
tính tăng 2,91% (Quý I tăng 3,68%; quý II tăng 
0,39%; quý III tăng 2,69%; quý IV tăng 4,48%), 
tuy là mức tăng thấp nhất của các năm trong 
giai đoạn 2011-2020 nhưng trong bối cảnh dịch 
Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực 
tới mọi lĩnh vực kinh tế – xã hội thì đây là thành 
công lớn của Việt Nam với mức tăng trưởng năm 
2020 thuộc nhóm cao nhất thế giới. 

Ngành vận tải hàng không do việc hạn chế đi lại 
cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh bị gián 
đoạn. Nhiều kế hoạch đầu tư mới máy bay của 
các hãng hàng không đã bị dừng lại.

Các hãng hàng không Việt Nam cũng chịu ảnh 
hưởng rất nặng nề bởi trong dịch Covid-19, chỉ 
khai thác 1 - 2% đội bay. Trong thời gian dịch 
bệnh, sau khi phải cắt, giảm các đường bay vận 
tải hành khách, Vietnam Airlines đã chuyển 
hướng đẩy mạnh vận tải hàng hóa. Theo đó, hãng 
đã tăng cường khai thác các chuyến bay chuyên 
chở hàng hóa trong nước và quốc tế để giảm thua 
lỗ tại mảng vận chuyển hành khách. Trong năm 
2020, Vietnam Airlines có các chuyến bay chỉ 
chở hàng từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh 
đi Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, 
Hong Kong, Singapore, Malaysia và Thái Lan. 
Vietnam Airlines đã đưa vào sử dụng 12 máy bay 
thân rộng Boeing 787 và Airbus A350 để chuyên 
chở hàng hóa thuần túy trên khoang khách (cabin) 
và khoang bụng (belly). Doanh thu vận chuyển 
hàng hóa của Vietnam Airlines đã đạt 1.330 tỉ 
đồng, riêng tháng 5/2020 đạt 840 tỷ đồng, tăng 
tới 45% so với cùng kỳ, với sản lượng đạt 20-25 
tấn mỗi chiều, hệ số sử dụng tải đạt 95-100%. 
(Vietnam Airlines, 2020). 

Qua đó, do đại dịch Covid 19 và là năm thiên tai 
bất thường, giá dầu giảm thấp nhất trong vòng 20 
năm qua, khiến cho hoạt động trên biển hết sức 
khó khăn, nguy hiểm. Dự án CSHT bị gián đoạn 
gây sức ép lên dòng tiền SXKD và tăng chi 

phí tài chính. 

Nhiều chuyên gia đã dự báo tích cực về nền kinh 
tế, tốc độ tăng trưởng của Việt Nam năm 2021. 
HSBC tin tưởng kinh tế Việt Nam có thể đạt mức 
tăng trưởng 7,6% trong năm 2021 do hưởng lợi 
từ sự phục hồi bởi công nghệ dẫn đầu. Tuy nhiên, 
công ty luôn giữ tư thế chủ động nắm bắt tình hình 
kinh tế, tránh tâm lý chủ quan để có thể sẵn sàng 
đương đầu với các rủi ro. Ban lãnh đạo sẽ phấn đấu 
để đáp lại sự tin tưởng và ủy hộ của Quý cổ đông 
dành cho chúng tôi.

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. Tôi cũng xin gửi 
lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể người 
lao động vì những nỗ lực hết mình đóng góp cho 
thành quả của Công ty trong thời gian qua.

Chủ tịch HĐQT

Lê Đức Cảnh
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2. THÔNG TIN TÀI CHÍNH CƠ BẢN
Bảng kết quả kinh doanh:

Đơn vị: triệu đồng
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 2019-2020

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 Thực hiện 2020/2019
Doanh thu thuần 595.423 338.573 57%

Tổng giá trị tài sản 430.193 445.793 104%
Vốn chủ sở hữu 219.546 190.567 87%

Lợi nhuận sau thuế 38.485 (319) -

TẦM NHÌN

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.

SỨ MỆNH

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

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

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
NASCO 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 NASCO
Sáng tạo – Đa năng:
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.
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CHƯƠNG II. 
THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

 I. Lịch sử phát triển
 II. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
III. Thông tin về ban lãnh đạo, tổ chức kinh doanh và bộ máy 
quản lý
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01/01/1993

05/1995

2005

 I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

07/06/2007

13/08/2009

10/2010

2017

Tiền thân của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài 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.
Công ty được đổi tên thành Công ty Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài 
(NOIBAI AIRPORT SERVICES COMPANY – NASCO), trở thành doanh ng-
hiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

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).

Trở thành Công ty đại chúng.

Sau khi hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, NASCO được Chủ tịch nước 
Cộng hòa XHCN Việt Nam ký quyết định trao tặng Huân chương lao động 
hạng nhì.

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.

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.

01/01/1993

05/1995

2005

07/06/2007

13/08/2009

Tháng 10/2010

2017
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II. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

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 Cảng 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.

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty: Địa bàn kinh doanh:

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
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III. THÔNG TIN VỀ BAN LÃNH ĐẠO, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ 
MÁY QUẢN LÝ

3.1. Ban lãnh đạo

3.1.1. Hội đồng quản trị
STT Họ tên Chức vụ

1 Ông Lê Đức Cảnh Chủ tịch HĐQT

2 Ông Vũ Ngọc Sơn Ủy viên

3 Bà Hà Thị Thu Nga Ủy viên

4 Ông Trần Việt Phương Ủy viên

5 Ông Nguyễn Văn Thắng Ủy viên (miễn nhiệm ngày 24/06/2020)

6 Bà Phan Diễm Anh Ủy viên

a. Ông Lê Đức Cảnh – Chủ tịch HĐQT
Họ tên
Giới tính
Năm sinh
Trình độ học vấn
Sở hữu cổ phiếu NAS
Chức vụ khác

Lê Đức Cảnh
Nam
1972
Thạc sỹ
0
Trưởng Ban ĐTMS Tổng công ty hàng không Việt Nam

b. Ông Vũ Ngọc Sơn - Thành viên HĐQT
Họ và tên:
Ngày sinh:
Trình độ chuyên môn: 

Sở hữu cá nhân
Sở hữu đại diện
Sở hữu của người có liên quan
Chức vụ khác

c. Ông Trần Việt Phương – Thành viên HĐQT
Họ tên
Năm sinh
Học vấn
Sở hữu cổ phiếu NAS
Chức vụ khác

Trần Việt Phương
1974
Thạc sỹ chuyên ngành quản lý kinh tế
0 cổ phần
Được ủy quyền là “Người công bố thông tin” của NASCO kể 
từ ngày 01/09/2018

d. Bà Phan Diễm Anh – Thành viên HĐQT

e. Bà Hà Thị Thu Nga – Thành viên HĐQT
Họ và tên
Năm sinh
Trình độ học vấn
Số cổ phần đại diện sở hữu cho 
Tổng Công ty Hàng không Việt 
Nam
Chức vụ khác

Hà Thị Thu Nga
1980
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
771.120 cổ phần, chiếm 9,27% vốn điều lệ

Phó trưởng Phòng dịch vụ mặt đất – Ban Dịch vụ hành khách 
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

f. Ông Nguyễn Văn Thắng – Thành viên HĐQT
Miễn nhiệm ngày 24/06/2020 theo Nghị quyết số 63/NQ-NASCO/ĐHĐCĐ của Đại hội 
đồng cổ đông Công ty

3.1.2. Ban kiểm soát
STT Họ tên Chức vụ

1 Ông Nguyễn Tiến Dũng Trưởng Ban Kiểm soát

2 Ông Nguyễn Trường Thi Thành viên

3 Bà Nghiêm Thị Thúy Tươi Thành viên

3.1.3. Ban Tổng giám đốc
STT Họ tên Chức vụ

1 Ông Trần Việt Phương Tổng Giám đốc

2  Ông Đặng Huy Khôi Phó Tổng Giám đốc (Đã về hưu 
01/06/2020)

3 Ông Trần Xuân Cương Phó Tổng Giám đốc

Kế toán trưởng
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh Trưởng ban

Vũ Ngọc Sơn
07/02/1960
Cử nhân hành chính, Cử nhân ngoại ngữ, Trung cấp Quản lý 
Khách sạn nhà hàng
0 cổ phần, chiếm tỷ lệ   0 %
900376 cổ phần, chiếm tỷ lệ   10.83 %
0 cổ phần, chiếm tỷ lệ  0 %
Trợ lý Chủ tịch HĐQT – Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IP-
PGROUP)

Họ và tên:
Ngày sinh:
Trình độ chuyên môn: 
Số cổ phần đại diện sở hữu cho 
Tổng Công ty Hàng không Việt 
Nam
Chức vụ khác

Phan Diễm Anh
1970
Thạc sỹ Tài chính kế toán
771.120 cổ phiếu

Trưởng Ban Kiểm tra kiểm toán – Tổng Công ty Hàng không Việt 
Nam.
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3.2.  Sơ đồ mô hình tổ chức hoạt động Công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

CÁC PHÓ TỔNG GIÁM 
ĐỐC

PHÒNG TỔ CHỨC NGUỒN 
LỰC

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ 
TOÁN

BAN THƯ KÝ CÔNG TY PHÒNG KẾ HOẠCH THỊ 
TRƯỜNG

VĂN PHÒNG CÔNG TY- PHÒNG CUNG ỨNG HH-ĐT 
TRANG THIẾT BỊ

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 
HÀNG KHÔNG

TRUNG TÂM DỊCH VỤ 
HÀNG KHÔNG

TRUNG TÂM DỊCH VỤ 
VẬN TẢI Ô TÔ

CHI NHÁNH CÔNG 
TY CP DVHK SÂN BAY 
NỘI BÀI TẠI HÀ NỘI

CHI NHÁNH CÔNG 
TY CP DVHK SÂN 

BAY NỘI BÀI TẠI HẢI 
PHÒNG

CHI NHÁNH CÔNG 
TY CP DVHK SÂN BAY 
NỘI BÀI TẠI TP.HCM

CHI NHÁNH CÔNG 
TY CP DVHK SÂN 
BAY NỘI BÀI TẠI 

ĐÀ NẴNG
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Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh 
nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020. Các hoạt động của Công ty tuân thủ Luật doanh nghiệp, các 
Luật khác có liên quan và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

 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 toàn 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;

 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 do-
anh 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, thực hiện 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 nhiệm vụ khác theo 
Điều lệ Công ty.

 Các phòng chức năng
a. Phòng Tổ chức nguồn lực
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:

 Tham mưu về tổ chức hoạt động các 
phòng ban, nhân sự theo mô hình công ty; 

 Lên kế hoạch tuyển dụng và phát triển 
nhân lực;

 Quản lý tài liệu, tổ chức các hoạt động 
công đoàn, chương trình đoàn thể;

 Công tác lao động tiền lương, chế độ 
BHXH, BHYT, bảo hộ lao động;

 Tổ chức, quản lý theo dõi kiểm tra các 
công tác liên quan đến trật tự, phòng cháy chữa 
cháy, vệ sinh…

b. 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, quyền hạn: 
 Công tác tài chính, kế toán;
 Công tác quản lý tài sản, nguồn vốn;
 Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ;
 Công tác quản lý chi phí và phân tích 

hoạt động kinh tế;

c. Phòng Kế hoạch Thị trường
Là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám 
đốc về lĩnh vực thị trường và kế hoạch kinh 
doanh, có chức năng nhiệm vụ, quyền hạn: 

 Xây dựng chiến lược kinh doanh và phát 
triển thị trường;

 Công tác kế hoạch và đầu tư;
 Công tác thống kê, tổng hợp, điều độ sản 

xuất kinh doanh và đầu tư;
 Công tác đấu thầu, quản lý theo dõi hợp 

đồng kinh tế;
 Tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất 

kinh doanh;
 Kiểm tra, giám sát các đơn vị

d. Phòng Cung ứng HH-ĐT 
trang thiết bị 

Là đơn vị hỗ trợ 
Tổng Giám 

đốc đảm 
b ả o 

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:

 Thực hiện công tác về cung ứng hàng hóa
 Thực hiện việc khai thác, cung ứng các 

nguồn hàng, sản phẩm dịch vụ, hàng hóa, thực 
phẩm, vật tư, nguyên nhiên vật liệu

 Thực hiện thủ tục xuất, nhập khẩu; cung 
ứng hàng hóa

 Quản lý, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, 
thay thế và làm sạch cơ sở vật chất

 Thực hiện công tác về đầu tư- trang thiết 
bị

 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng 
Giám đốc giao.

e. 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 tài liệu phục vụ cuộc họp 
công ty;

 Tổ chức các cuộc họp trong công ty;
 Ghi chép và lập các biên bản các cuộc 

họp;
 Tư vấn HĐQT về thủ tục các cuộc họp 

HĐQT;
 Thực hiện bảo mật thông tin theo quy 

định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động 
của Công ty.

f. Văn phòng công ty
 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 chức năng, nhiệm vụ:

 Thực hiện các nhiệm vụ về công tác đoàn 
thanh niên

 Thực hiện các nhiệm vụ về công tác đảng
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3.3 . Công ty con, công ty liên kết

Tên công ty Địa chỉ Vốn điều lệ Tỷ lệ vốn góp 
thực tế

Hoạt động kinh 
doanh chính

Công ty cổ phần 
Giao nhận Hàng 
hóa NASCO

Sân bay Quốc tế 
Nội bài xã Phú 
Minh Huyện Sóc 
Sơn Thành phố Hà 
Nội

122.000.000.000 49,12% Vận chuyển hàng 
hóa

Công ty con

Tên công ty Địa chỉ Vốn điều lệ 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

10.500.000.000 16% Vận tải hành 
khách

Công ty liên kết
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IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

a. 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 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.

b. Chiến lược đầu tư: 

Đầu tư cả chiều rộng và chiều sâu đảm bảo nguồn 
tài chính tăng trưởng bền vững và lành mạnh, 
đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hoạt động kinh 
doanh và đầu tư xây dựng cơ sở hạ 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.

c. 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 động 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.

d. Chiến lược khoa học công nghệ: 

 Tiên phong và dẫn đầu; Đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ thông tin vào quản lý kinh do-
anh;

 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.
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V. CÁC RỦI RO
5.1. Rủi ro về dịch bệnh Covid-19

Đại dịch Covid-19 đã và đang tác động 
nghiêm trọng tới ngành Hàng không thế 
giới nói chung và Việt Nam nói riêng. 

Thiệt hại của ngành hàng không nước ta do ảnh 
hưởng của dịch Covid-19 là rất nghiêm trọng, 
số lượng hành khách và hàng hóa vận chuyển 
đều sụt giảm mạnh. Trong 9 tháng năm 2020, số 
lượng hành khách vận chuyển bằng đường hàng 
không chỉ đạt 22,5 triệu lượt khách, giảm 45,5% 
và luân chuyển 25,4 tỷ lượt khách.km, giảm 
55,9%; vận chuyển hàng hóa đạt 196,6 nghìn 
tấn, giảm 39,4% và 2,6 tỷ tấn.km, giảm 54,2%. 
Do việc khai thác các chuyến bay bị hạn chế, 
doanh thu của các hãng hàng không giảm mạnh.

Tuy nhiên, trước bối cảnh dịch Covid-19 đang 
được kiểm soát tốt tại Việt Nam cũng như một 
số nước trên thế giới, từ trung tuần tháng 9/2020, 
các hãng hàng không công bố mở lại và tăng tần 
suất nhiều chuyến bay nội địa, khôi phục một 
số tuyến bay thương mại quốc tế nhằm đáp ứng 
nhu cầu đi lại của hành khách, góp phần kết nối 
giao thương và duy trì hoạt động sản xuất, kinh 
doanh. Trong tháng 10/2020, vận chuyển hành 
khách bằng đường hàng không tăng 25,1% so 
với tháng trước và vận chuyển hàng hóa tăng 
21,8%. Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy 
ngành hàng không đang dần hồi phục, trong đó 
chủ yếu là đóng góp của thị trường hàng không 
nội địa. Mặc dù vậy, số lượng hành khách vận 
chuyển bằng đường hàng không tính chung 10 
tháng năm 2020 vẫn giảm 44,6% và luân chuyển 
giảm 56,4%; vận chuyển hàng hóa giảm 38,5% 
và giảm 55,2% so với cùng kỳ năm trước. Điều 

này cho thấy hàng không Việt Nam vẫn còn đối 
mặt với rất nhiều khó khăn, đòi hỏi các hãng hàng 
không phải tự nỗ lực tìm kiếm cơ hội cho mình.

Trước vòng xoáy này, hoạt động kinh doanh của 
Công ty cũng bị ảnh hưởng nặng nề, Ban lãnh 
đạo công ty đã nhanh chóng lập kế hoạch khắc 
phục khó khăn và duy trì hoạt động kinh doanh.

5.2. Rủi ro về kinh tế - chính trị toàn 
cầu

Kinh tế Việt Nam 2020: Một năm tăng 
trưởng đầy bản lĩnh
Năm 2020 được xem là một năm của 

những khó khăn và thách thức lớn đối với kinh tế 
thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam. Kinh 
tế thế giới được dự báo suy thoái nghiêm trọng 
nhất trong lịch sử, tăng trưởng của các nền kinh 
tế lớn đều giảm sâu do ảnh hưởng tiêu cực của 
dịch Covid-19. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn 
duy trì tăng trưởng với tốc độ tăng GDP ước tính 
đạt 2,91%.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, làm gián đoạn 
hoạt động kinh tế – xã hội của các quốc gia trên 
thế giới; xung đột thương mại Mỹ – Trung vẫn 
tiếp diễn. Trong nước, thiên tai, dịch bệnh tác 
động không nhỏ tới các hoạt động của nền kinh 
tế và cuộc sống của người dân; tỷ lệ thất nghiệp, 
thiếu việc làm ở mức cao. Tuy nhiên, với những 
giải pháp quyết liệt và hiệu quả trong việc thực 
hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, 
vừa phát triển kinh tế – xã hội”, kinh tế Việt Nam 
vẫn đạt kết quả tích cực với việc duy trì tăng 
trưởng. Mặc dù tăng trưởng GDP năm 2020 đạt 

thấp nhất trong giai đoạn 2011-2020 nhưng trước 
những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 thì 
đó là một thành công của nước ta với tốc độ tăng 
thuộc nhóm nước cao nhất thế giới. 

Triển vọng 2021: 

Nhu cầu đi lại gia tăng: Với việc kiểm soát tốt 
dịch Covid 19, hoạt động sản xuất của Việt Nam 
đã hồi phục đáng kể với chỉ số sản xuất công 
nghiệp năm 2020 hồi phục rất tốt với mức tăng 
4,7% so với 2019 và chỉ tăng 2% so với cùng kỳ 
tại thời kỳ 5T.2020. Kéo theo đó là nhu cầu giao 
thương, đi lại cũng sẽ tăng trở lại.

Năm 2021 dự báo sẽ là năm hồi phục mạnh của 
nền kinh tế Việt Nam. Chính phủ đặt mục tiêu 
GDP tăng 6,5%, các tổ chức như S&P Global, 
World Bank dự báo GDP 2021 của Việt Nam 
tăng trưởng lần lượt 10,9% và 6,8% nhờ kiểm 
soát dịch bệnh tốt. Như vậy, nhu cầu đi lại được 
kỳ vọng sẽ phục hồi mạnh mẽ.

5.3.  Rủi ro về lãi suất và tỷ giá

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.

5.4. Rủi ro khác

Ngoài các rủi ro đã trình bày trên, hoạt 
động của Công ty có thể chịu ảnh hưởng 
của động đất, lũ lụt, hỏa hoạn … mà 

khi xảy ra có thể gây thiệt hại đến tài sản cũng 
như làm gián đoạn hoạt động kinh doanh. Đây 
là những rủi ro ít gặp trong thực tế nhưng khi 
xảy ra thường gây thiệt hại rất lớn về vật chất và 
con người cũng như tình hình hoạt động chung 
của Công ty. Để quản trị những rủi ro này, Công 
ty thường xuyên tuyên truyền, tập huấn cho 
CBCNV kĩ năng phòng cháy chữa cháy, mua bảo 
hiểm cho tài sản Công ty, …
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VI. VỊ THẾ CỦA CÔNG TY TRONG NGÀNH

Công ty nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, phối hợp của Tổng Công 
ty Hàng không Việt Nam trong quá trình hoạt động kinh doanh. Việt 
Nam là nước đang phát triển, Nhà nước đang định hướng cơ cấu nền 

kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ do đó càng nhiều khách thăm 
quan đến Việt Nam, vì vậy lưu lượng khách qua Cảng Hàng không quốc tế 

Nội Bài tiếp tục tăng.

NASCO là doanh nghiệp uy tín trong việc cung cấp các dịch vụ 
tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài. Công ty đã đạt được thị phần 

nhất định tại Cảng hàng không, cơ sở vật chất được đầu tư và khai 
thác có hiệu quả. Doanh nghiệp có dịch vụ tốt, nhiều chính sách hỗ trợ, 

chuyên nghiệp và trách nhiệm với khách hàng. Dịch vụ đóng gói hàng hóa, 
hành lý giúp khách hàng khắc phục các vấn đề kỹ thuật về hành lý, đảm bảo 
an toàn tài sản, phù hợp với yêu cầu của nhà vận chuyển hàng không. NA-
SCO là doanh nghiệp có uy tín tại Sân bay quốc tế Nội Bài trong lĩnh vực 
bảo dưỡng và sửa chữa các dòng xe ô tô từ 5 - 47 chỗ ngồi, xe tải nhẹ, xe 

đầu kéo và xe đặc chủng sàn thấp chở khách trong sân đỗ tàu bay

ĐIỂM MẠNH

CƠ HỘI

-	 Công	ty	phải	triển	khai	đầu	tư	các	điểm	kinh	doanh	,	chi	phí	
đầu	tư	và	chi	phí	thuê	mặt	bằng	dự	kiến	tăng	cao.

-	 Hoạt	động	kinh	doanh	của	Công	phụ	thuộc	phần	lớn	vào	hoạt	
động	của	sân	bay	Nội	Bài.	Năm	vừa	qua,	hoạt	động	sân	bay	Nội	Bài	bị	
gián	đoạn,	kéo	theo	gián	đoạn	hoạt	động	kinh	doanh	của	Công	ty.

-	 Thị	
phần	bị	chia	sẻ:	Một	số	

loại	hình	kinh	doanh	trước	đây	có	
nhiều	lợi	thế	như:	bán	hàng	miễn	thuế;	lưu	
niệm,	ăn	uống	giải	khát	tại	khu	vực	sảnh	công	

cộng,	vận	chuyển	khách	bằng	sân	đỗ	máy	bay	sẽ	chịu	
tác	động	bất	lợi	do	vị	trí	kinh	doanh.	Nhà	ga	T1	được	quy	

hoạch	lại	là	nguy	cơ	chia	sẻ	thị	phần	của	NASCO	và	phát	sinh	chi	
phí	đầu	tư	cải	tạo	các	điểm	kinh	doanh	tại	Nhà	ga	T1.	Cảng	hàng	không	
quốc	tế	Nội	Bài	cổ	phần	hóa,	NASCO	có	thêm	nhiều	đối	thủ	có	tiềm	lực	
tài	chính	đầu	tư	vào	dịch	vụ	phi	hàng	không	nhất	là	lĩnh	vực	kinh	doanh	

miễn	thuế,	ăn	nhanh	giải	khát.
-	 Thách	thức	về	yếu	tố	dịch	bệnh:	Dịch	bệnh	Covid-19	đã	giáng	một	
cú	sốc	mạnh	vào	nên	kinh	tế	Việt	Nam	nói	chung	và	hoạt	động	kinh	doanh	
của	Công	ty	nói	riêng.	Do	Chính	phủ	áp	dụng	những	biện	pháp	hạn	chế	
đi	lại	để	phòng	chống	dịch	bệnh,	chính	sách	này	ảnh	hưởng	trực	tiếp	
đến	các	dịch	vụ	vận	tải	hàng	hóa,	hành	khách,	dịch	vụ	ăn	uống,	

mua	sắm	tại	sân	bay	của	Công	ty.

ĐIỂM YẾU

THÁCH THỨC

ĐIỂM MẠNH

CƠ HỘI

NASCO là doanh nghiệp uy tín trong việc cung cấp các dịch 
vụ tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài. Công ty đã đạt được thị 

phần nhất định tại Cảng hàng không, cơ sở vật chất được đầu tư và 
khai thác có hiệu quả. Doanh nghiệp có dịch vụ tốt, nhiều chính sách 

hỗ trợ, chuyên nghiệp và trách nhiệm với khách hàng. Dịch vụ đóng gói 
hàng hóa, hành lý giúp khách hàng khắc phục các vấn đề kỹ thuật về hành 
lý, đảm bảo an toàn tài sản, phù hợp với yêu cầu của nhà vận chuyển hàng 

không. NASCO là doanh nghiệp có uy tín tại Sân bay quốc tế Nội Bài 
trong lĩnh vực bảo dưỡng và sửa chữa các dòng xe ô tô từ 5 - 47 chỗ 

ngồi, xe tải nhẹ, xe đầu kéo và xe đặc chủng sàn thấp chở khách trong 
sân đỗ tàu bay

Công ty nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, phối hợp của Tổng Công ty 
Hàng không Việt Nam trong quá trình hoạt động kinh doanh. Việt Nam là 
nước đang phát triển, Nhà nước đang định hướng cơ cấu nền kinh tế theo 
hướng tăng tỷ trọng dịch vụ do đó càng nhiều khách thăm quan đến Việt 
Nam, vì vậy lưu lượng khách qua Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài tiếp 

tục tăng.
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2. Vị thế:

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. Trong ngành hàng không hiện 
nay, trên các lĩnh vực dịch vụ: 

 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 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 VN.
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CHƯƠNG III. 
 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
 
I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
II. Tổ chức và nhân sự
III. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án
IV. Tình hình tài chính
V. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
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I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
1.1. Thông tin ngành

Năm 2020 chứng kiến tác động nặng nề mà 
đại dịch Covid-19 gây ra, các biện pháp 
hạn chế đi lại được áp dụng để phòng 

chống ảnh hưởng của dịch bệnh, giao thương 
giữa các nước bị ngưng trệ, số lượng hành khách 
và hàng hóa vận chuyển đều sụt giảm mạnh. 
Trong 9 tháng năm 2020, số lượng hành khách 
vận chuyển bằng đường hàng không chỉ đạt 22,5 
triệu lượt khách, giảm 45,5% và luân chuyển 
25,4 tỷ lượt khách.km, giảm 55,9%; vận chuyển 
hàng hóa đạt 196,6 nghìn tấn, giảm 39,4% và 2,6 
tỷ tấn.km, giảm 54,2%. Do việc khai thác các 
chuyến bay bị hạn chế, doanh thu của các hãng 
hàng không giảm mạnh.

Tuy nhiên, trước bối cảnh dịch Covid-19 đang 
được kiểm soát tốt tại Việt Nam cũng như một 
số nước trên thế giới, từ trung tuần tháng 9/2020, 
các hãng hàng không công bố mở lại và tăng 
tần suất nhiều chuyến bay nội địa, khôi phục 1 
số tuyến bay thương mại quốc tế nhằm đáp ứng 
nhu cầu đi lại của hành khách, góp phần kết nối 
giao thương và duy trì hoạt động sản xuất, kinh 
doanh. Trong tháng 10/2020, vận chuyển hành 
khách bằng đường hàng không tăng 25,1% so với 
tháng trước và vận chuyển hàng hóa tăng 21,8%. 

Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy ngành hàng 
không đang dần hồi phục, trong đó chủ yếu là 
đóng góp của thị trường hàng không nội địa. Mặc 
dù vậy, số lượng hành khách vận chuyển bằng 
đường hàng không tính chung 10 tháng năm 2020 
vẫn giảm 44,6% và luân chuyển giảm 56,4%; vận 
chuyển hàng hóa giảm 38,5% và giảm 55,2% so 
với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy hàng 
không Việt Nam vẫn còn đối mặt với rất nhiều 
khó khăn, thách thức. 

Trong một báo cáo công bố vào ngày 28/9/2020, 
Tổ chức xếp hạng tín dụng quốc tế (Fitch Rat-
ings) nhận định Hàng không Việt Nam sẽ phục 
hồi nhanh hơn các thị trường khác trong khu vực 
Đông Nam Á nhờ kiểm soát tốt dịch Covid-19. 
Fitch Ratings dự báo Chỉ số lượng hành khách 
luân chuyển (RPK) trung bình của Hàng không 
Việt Nam sẽ bằng 55% mức cơ sở trong năm 
2020 và đạt 90% vào năm 2021. Với những tín 
hiệu tích cực nêu trên, dự báo thị trường hàng 
không nước ta trong năm nay và sang năm 2021 
sẽ phục hồi mạnh mẽ. Tuy nhiên, chúng ta sẽ 
còn phải đối mặt với không ít khó khăn tiềm ẩn 
do dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và 
chưa được kiểm soát trên thế giới.

1.2. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2020:
Đơn vị: triệu đồng

STT Chỉ tiêu KH 2020 TH 2020 TH 2020/KH 
2020

1 Doanh thu 438.311 338.818 83,13%

2 Lợi nhuận sau 
thuế

7.204 (319) -

Năm 2020 có thể nói là một năm đầy thách thức của NASCO. Hoạt động kinh doanh của Công ty bị 
ngưng trệ tại nhiều lĩnh vực: dịch vụ vận tải hành khách, vận tải hàng hóa tại sân bay; dịch vụ nhà hàng; 
kinh doanh đồ lưu niệm cũng sụt giảm nghiêm trọng do các biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế đi lại, 
tạm ngừng khai thác đường bay quốc tế. 

Năm 2020 là năm đầu tiên trong lịch sử hình thành và phát triển, lợi nhuận Công ty bị âm, cụ thể âm 
319 triệu đồng, doanh thu hợp nhất ghi nhận 338.818 tỷ đồng, đạt 83,13% kế hoạch mà Đại hội đồng cổ 
đông Công ty đã đặt ra. Tuy vậy, đây cũng là những con số đáng ghi nhận bởi sự kịp thời ứng phó, khắc 
phục khó khăn của Ban lãnh đạo.

II. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
2.1. Giới thiệu Ban Lãnh đạo
Đã giới thiệu tại mục 3.1 chương III.

2.2. Những thay đổi trong Ban Lãnh đạo

Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua Nghị quyết số 63/NQ-NASCO/ĐHĐCĐ ngày 24/06/2020 
trong đó có nội dung miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng chức vụ Thành viên HĐQT và bổ nhiệm ông 
Vũ Ngọc Sơn chức vụ Thành viên HĐQT.

Thông tin về ông Vũ Ngọc Sơn:

Họ và tên: Vũ Ngọc Sơn
Ngày sinh: 07/02/1960
Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính, Cử nhân ngoại ngữ, Trung cấp Quản lý Khách sạn nhà hàng
Số lượng cổ phần sở hữu:  cổ phần, chiếm tỷ lệ    %
Sở hữu cá nhân 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ   0 %
Sở hữu đại diện 900376 cổ phần, chiếm tỷ lệ   10.83 %
Sở hữu của người có liên quan 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ  0 %
Chức vụ khác Trợ lý Chủ tịch HĐQT – Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPGROUP)
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2.3. Nhân sự và chính sách nhân sự
2.3.1. Thống kê nhân sự
Tính đến 31/12/2020, Công ty có 532 lao động ký Hợp đồng trực tiếp với Công ty. Trong đó:

STT Tiêu chí Số lượng năm 
2019
(người)

Số lượng năm 
2020
(người)

Tỷ trọng 2020
(%)

I Theo trình độ lao động

1 Trình độ Đại học và trên Đại 
học

240 216 40,6

2 Trình độ Cao đẳng, trung cấp 
chuyên nghiệp

89 78 14,66

3 Sơ cấp và Công nhân kỹ 
thuật

232 197 37,03

4 Lao động phổ thông 58 41 7,7
II Theo đối tượng lao động

1 Lao động trực tiếp 432 375 70,49
2 Lao động gián tiếp 187 157 29,51
III Theo giới tính

1 Nam 270 236 44,36

2 Nữ 349 296 55,64
Tổng cộng 619 532 100
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2.3.2. Chính sách lao động
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, 
vị 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. Người lao động ốm dài ngày, mắc bệnh hiểm 
nghèo cũng được Công ty trợ cấp. Bên cạnh đó, 
Công ty cũng luôn quan tâm đến thân nhân, gia 
đình người lao động, thường xuyên có các hoạt 
động hỗ trợ những gia đình có người thân đau 
ốm, hiếu, hỉ,...

Chính sách thu hút đào tạo nguồn nhân lực: 
Với môi trường làm việc chuyên nghiệp, chính 
sách đãi ngộ người lao động hợp lý, NASCO 
đã có được nguồn nhân lực 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 Bài trong năm 2020 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 chuyên môn nghiệp vụ cho chuyên 
viên, nhân viên làm công tác chuyên môn nghiệp 
vụ....

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.
Mức lương trung bình của người lao động tại NASCO luôn được duy trì ổn định và tăng theo từng năm:

STT Tiêu chí 2016 2017 2018 2019 2020

1 Số lượng lao động 
(người)

706,00 644 613 619 532

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

10.775.000 11.320.000 12.246.532 12.895.900 9.570.916
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III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

1. Tình hình đầu tư, cải tạo tài sản Công ty
Tổng mức đầu tư – xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2020 là: hơn 320 tỷ đồng. Chi tiết:

Đơn vị: triệu đồng

Stt Tên dự án Tên nhà 
đầu tư 

Mục tiêu 
đầu tư 

Quy mô 
dự án 

Địa điểm 
thực hiện dự 

án 

Tổng 
mức 

đầu tư 
dự án 

Thời gian 
và tiến độ 
thực hiện 

dự án 

1 

 Đầu tư 04 xe ô 
tô sàn thấp chở 
khách hạng C 
trong sân đỗ tầu 
bay  

 Công ty 
CP DVHK 
sân bay Nội 

Bài  

 Thay thế 
phương tiện 
đã hết niên 

hạn sử dụng  

 4 xe ô 
tô sàn 
thấp  

 Công ty CP 
DVHK sân 
bay Nội Bài  

50.609 
 T9/2019 

đến 
T5/2020  

    
2  

 Dự án đầu tư 
03 xe chở 
khách hạng C 
trong sân đỗ tầu 
bay  

 Công ty 
CP DVHK 
sân bay Nội 

Bài  

 Thay thế 
phương tiện 
đã hết niên 

hạn sử dụng  

 3 xe ô 
tô sàn 
thấp  

 Công ty CP 
DVHK sân 
bay Nội Bài  

40.921 
 T12/2019 

đến 
T7/2020  

    
3  

 Dự án đầu tư 
02 xe chở 
khách hạng Y 
trong sân đỗ tầu 
bay  

 Công ty 
CP DVHK 
sân bay Nội 

Bài  

 Thay thế 
phương tiện 
đã hết niên 

hạn sử dụng  

 2 xe ô 
tô sàn 
thấp  

 Công ty CP 
DVHK sân 
bay Nội Bài  

27.771 
 T9/2019 

đến 
T5/2020  

    
5  

 Xây dựng hệ 
thống KPI  

 Công ty 
CP DVHK 
sân bay Nội 

Bài  

 Nâng cao 
năng lực 

quản lý của 
DN  

  
 Công ty CP 
DVHK sân 
bay Nội Bài  

550   

    
6  

 Cải tạo trụ sở 
NASCO thành 
trung tâm 
Briefing cho 
phi công và tiếp 
viên của VNA 
tại Nội bài  

 Công ty 
CP DVHK 
sân bay Nội 
Bài  

 Cải tạo một 
phần khu 

văn phòng 
phục vụ 
mục đích 
cho thuê  

  
 Công ty CP 
DVHK sân 
bay Nội Bài  

33.301   

    
7  

 Cải tạo nâng 
cấp phòng C 
Quốc tế  

 Công ty 
CP DVHK 
sân bay Nội 

Bài  

 Nâng cao 
chất lượng 

dịch vụ 
(CLDV)  

  
 Nhà ga T2, 
sân bay QT 

Nội Bài  
12.200 

 T12/2019 
đến 

T6/2020  

    
8  

 Cải tạo nâng 
cấp phòng C 
Nội địa  

 Công ty 
CP DVHK 
sân bay Nội 

Bài  

 Nâng cao 
CLDV    

 Nhà ga T1, 
sân bay QT 

Nội Bài  
7.500 

 T12/2019 
đến 

T6/2020  

Stt Tên dự án Tên nhà 
đầu tư 

Mục tiêu 
đầu tư 

Quy mô 
dự án 

Địa điểm 
thực hiện dự 

án 

Tổng 
mức 

đầu tư 
dự án 

Thời gian 
và tiến độ 
thực hiện 

dự án 

    
9  

 Phòng C Nội 
địa mở rộng  

 Công ty 
CP DVHK 
sân bay Nội 

Bài  

 Mở rộng 
quy mô đối 
với DV kinh 

doanh cốt 
lõi  

  
 Nhà ga T1, 
sân bay QT 

Nội Bài  
6.000 

 T12/2019 
đến 

T6/2020  

  
10  

 4 xe sàn thấp 
chở khách hạng 
Y trong sân đỗ 
tầu bay  

 Công ty 
CP DVHK 
sân bay Nội 

Bài  

 Thay thế 
phương tiện 
đã hết niên 

hạn sử dụng  

 04 xe 
sàn thấp  

 Công ty CP 
DVHK sân 
bay Nội Bài  

42.000 
T9/2020 
đến T9 
/2021 

  
11  

 Đầu tư mới xe 
tuyến 45 chỗ 
ngồi trở lên  

 Công ty 
CP DVHK 
sân bay Nội 

Bài  

 Thay thế 
phương tiện 
đã hết niên 

hạn sử dụng  

 05 xe 
trên 45 

chỗ  

 Công ty CP 
DVHK sân 
bay Nội Bài  

17.750 
T10/2020 

đến  
T6/2021 

  
12  

 Thay thế 3 xe 
tải nhẹ dùng để 
vận chuyển 
hàng hóa  

 Công ty 
CP DVHK 
sân bay Nội 

Bài  

 Thay thế 
phương tiện 
đã hết niên 

hạn sử dụng  

 03 xe 
tải nhẹ  

 Công ty CP 
DVHK sân 
bay Nội Bài  

2.250 
 T4/2020 

đến 
T9/2020  

  
13  

 Đầu tư trang 
thiết bị lẻ  

 Công ty 
CP DVHK 
sân bay Nội 

Bài  

    
 Công ty CP 
DVHK sân 
bay Nội Bài  

5.430   

  
14  

  Cải tạo nhà 
hàng tầng 4   

 Công ty 
CP DVHK 
sân bay Nội 

Bài  

 Nâng cao 
CLDV    

 Nhà ga T1, 
sân bay QT 

Nội Bài  
3.338 

 T4/2020 
đến 

T9/2020  

  
15  

  Cải tạo Nhà 
hàng Quốc tế  
nhà ga T2 
thành khu phức 
hợp   

 Công ty 
CP DVHK 
sân bay Nội 

Bài  

 Nâng cao 
CLDV    

 Nhà ga T2, 
sân bay QT 

Nội Bài  
830 

T7/2020 
đến 

T10/2020 

  
16  

  Đầu tư phòng 
khách hạng 
thương gia 
Quốc tế   

 Công ty 
CP DVHK 
sân bay Nội 

Bài  

 Mở rộng 
quy mô đối 
với DV kinh 

doanh cốt 
lõi  

 830m2  
 Nhà ga T2, 
sân bay QT 

Nội Bài  
29.800 

 T12/2020 
đến 

T12/2021  

1. Tình hình đầu tư, cải tạo tài sản Công ty (tiếp)
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Stt Tên dự án Tên nhà 
đầu tư 

Mục tiêu 
đầu tư 

Quy mô 
dự án 

Địa điểm 
thực hiện dự 

án 

Tổng 
mức 

đầu tư 
dự án 

Thời gian 
và tiến độ 
thực hiện 

dự án 

  
17  

  Cải tạo tầng 3, 
4 thành khu 
làm việc cho 1 
số đơn vị của 
VNA, xây bổ 
sung mặt bằng 
làm việc   

 Công ty 
CP DVHK 
sân bay Nội 

Bài  

    
 Công ty CP 
DVHK sân 
bay Nội Bài  

- 
 T5/2020 

đến 
T12/2020  

  
18  

  Xây mới 
phòng khách 
thương gia Nội 
địa   

 Công ty 
CP DVHK 
sân bay Nội 

Bài  

 Mở rộng 
quy mô đối 
với DV kinh 

doanh cốt 
lõi  

 117m2  
 Nhà ga T1, 
sân bay QT 

Nội Bài  
4.118 

 T8/2020 
đến 

T12/2020  

  
19  

  Xây mới 
phòng khách 
thương gia Nội 
địa   

 Công ty 
CP DVHK 
sân bay Nội 

Bài  

 Mở rộng 
quy mô đối 
với DV kinh 

doanh cốt 
lõi  

 200m2  
 Nhà ga T1, 
sân bay QT 

Nội Bài  
7.040 

 T8/2020 
đến 

T12/2020  

  
20  

  XD cửa hàng 
kinh doanh tại 
nhà ga T2   

 Công ty 
CP DVHK 
sân bay Nội 

Bài  

 Mở rộng 
quy mô  

kinh doanh  
 36m2  

 Nhà ga T2, 
sân bay QT 

Nội Bài  
842 

T12/2020 
đến 

T6/2021 

  
21  

  Xây dựng, cải 
tạo nhà kho 
hàng hóa tại 
Long Biên   

 Công ty 
CP DVHK 
sân bay Nội 

Bài  

 Mở rộng 
quy mô  

kinh doanh  

Tổng 
DT 

3500m2, 
DT quy 
hoạch 
xây 

dựng 
2200m2 

 Long Biên, 
Hà Nội  27.100 

T12/2020 
đến 

T6/2021 

  
22  

 Xây dựng cơ 
bản khác  

 Công ty 
CP DVHK 
sân bay Nội 

Bài  

    
 Công ty CP 
DVHK sân 
bay Nội Bài  

1.200   

Tổng mức đầu tư trong năm 2020 320.550 

 

1. Tình hình đầu tư, cải tạo tài sản Công ty (tiếp) 2. Tình hình đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết năm 2020

2.1. Tình hình đầu tư tài chính của NASCO tại các công ty con, công ty liên kết

 Tại ngày 31/12/2020 Tại ngày 1/1/2020 

 Giá gốc Giá trị 
hợp lý 

Dự phòng Giá gốc Giá trị 
hợp lý 

Dự phòng 

1. Đầu tư vào công ty con 

CTCP Giao nhận hàng 
hóa NASCO 

- - -  - - 

2. Đầu tư vào công ty 
liên kết, liên doanh 

CTCP Đầu tư Dịch vụ 
Hàng không Việt Nam 

517 - - 669 - - 

3. Đầu tư góp vốn vào 
đơn vị khác 

96.694 127.935 - 96.694 132.504  

Công ty Cổ phần Dịch vụ 
Hàng hóa Nội Bài 

6.694 127.935 - 6.694 132.504  

 

Đơn vị: triệu đồng

Đầu tư của các khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hàng không Việt Nam tại ngày 31/12/2020 
giảm so với đầu kỳ 152 triệu đồng, tương ứng 22,7%. Các mục đầu tư khác đều thực hiện đúng với đầu năm 
2020. 

2.2. Tình hình hoạt động tại công ty con, công ty liên kết
Đơn vị: triệu đồng

STT Chỉ tiêu Thực hiện 
năm 2019 

Thực hiện 
năm 2020 

Thực hiện 
2020/2019 

1 Tổng tài sản 347.142 373.190 108% 

2 Doanh thu thuần 434.917 200.546 46% 

9 Lợi nhuận trước thuế 32.112 108 1% 

10 Lợi nhuận sau thuế 27.291 183 1% 
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IV. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
4.1. Tình hình tài chính

Đánh giá: 
Khả năng thanh toán của Công ty được đảm bảo an toàn với chỉ số thanh toán hiện hành và thậm chí do 
ảnh hưởng của đại dịch covid, chỉ số thanh toán nhanh trong 2 năm gần gần đây vẫn luôn ở mức xấp xỉ 
1. Nghĩa là Công ty đủ khả năng trả các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp. Tuy nhiên, đứng trước 
tình hình chung của ngành Hàng không, chỉ tiêu năng lực hoạt động và khả năng sinh lời của Công ty 
năm vừa qua chưa thực sự khả quan.

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu ĐVT 2020 2019 2020/2019 

Tổng giá trị tài sản Triệu đồng 445.793 430.493 104% 

Doanh thu thuần Triệu đồng 338.573 595.423 57% 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng (319) 38166 (1)% 

 

Chỉ tiêu Đơn 
vị 

Năm 
2017 

Năm 
2018 

Năm 
2019 

Năm 
2020 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

Hệ số thanh toán ngắn hạn = 
TSNH/NNH 

Lần 1,19 1,28 1,27 1,03 

Hệ số thanh toán nhanh = (TSNH-
HTK)/NNH 

Lần 1,08 1,21 0,98 0,91 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

Tỷ lệ Nợ/Tổng tài sản % 44,11 45,00 55,52 57,25 

Tỷ lệ Nợ / VCSH % 78,91 83,00 124,83 133,9 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 22,68 39,95 11,25 7,00 

Doanh thu thuần/ Tổng tài sản Vòng 1,52 1,53 1,25 0,77 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

ROS Lần 5,34 5,00 6,27 - 

ROE Lần 14,49 17,54 17,68 - 

ROA Lần 8,1 9,60 7,86 - 

LNHĐKD/DTT Lần 5,57 7,00 7,19 - 

 

a. Cổ phần

V. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Vốn điều lệ: 

Số cổ phiếu đang lưu hành: 

Số cổ phiếu niêm yết: 

Cổ phiếu quỹ: 

83.157.640.000 đồng

8.315.482 cổ phiếu 

8.315.764 cổ phiếu

282 cổ phiếu 

b) Danh sách cổ đông lớn

STT Tên cá nhân/tổ chức 

(người đại diện) 

Loại cổ 
đông 

Số CMND Số lượng 
CP nắm 
giữ 

Tỷ lệ 
CP nắm 
giữ (%) 

1 Tổng công ty hàng 
không Việt Nam 

Cổ đông 
Nhà nước 

0100107518 4.241.160 51,00 

2 Ông Đỗ Hữu Nghĩa Cổ đông lớn 025404912 900,376 10,827 

 
c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu năm 2020: không có
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PHẦN III.
BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

I. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh
II. Cải tiến trong cơ cấu lao động, chính sách, quản lý
III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
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I. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh

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 do-
anh 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.

Về 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.
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.

II. Cải tiến trong cơ cấu lao động, chính sách, quản lý

Đơn vị: triệu đồng

Năm 2020, do ảnh hưởng nặng nề từ dại dịch Covid-19 ngoài ra còn có các yếu tố về thị trường và hoạt động 
đầu tư: Thị trường vận tải hàng không tại Cảng HKQT Nội Bài cạnh tranh ngày càng gay gắt; thói quen mua 
sắm hàng hóa của khách hàng tại sân bay bị giảm sút nhiều. Doanh thu hợp nhất chỉ đạt 61,41 %, tuy nhiên 
Công ty vẫn đạt 91,1% so với kế hoạch về doanh thu tại công ty mẹ vẫn đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông. 
Bên cạnh đó, trong năm 2020, Công ty vẫn đang tiếp tục nghiên cứu, triển khai thử nghiệm 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 sự thay đổi nhu cầu và phong cách tiêu dùng của khách hàng. 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. Kinh doanh dịch vụ nhà hàng 
ăn uống cũng mang lại cho Công ty thêm nguồn thu với sự đầu tư của Công ty vào 03 nhà hàng: Nhà hàng 
Quốc Tế, Nhà hàng NASCO và nhà hàng Sen Vàng

STT Các chỉ tiêu  
Đơn 

vị 
tính 

KH năm 
2020 

TH năm 
2020 

TH 
2020/TH 

2019 
(%) 

TH 
2020/KH 

2020 
(%) 

I Kết quả kinh doanh công ty mẹ           
1 Tổng doanh thu Tr.đ 248.888 226.634 50,7% 91,1% 
2 Tổng chi phí Tr.đ 248.888 226.526 54,6% 91,0% 
3 Tổng lợi nhuận trước thuế Tr.đ 0 108 0,3%   
4 Lợi nhuận sau thuế TNDN Tr.đ 0 183 0,7%   
II Các chỉ tiêu khác Tr.đ         
1 Vốn chủ sở hữu Tr.đ         

1.1 
Vốn CSH bình quân trong năm của 
DN  Tr.đ 120.178 120.178 100% 100% 

1.2 
Vốn đầu tư của các CSH cuối kỳ 
báo cáo Tr.đ 83.158 83.158 100% 100% 

3  Thực hiện đầu tư trong kỳ Tr.đ         
3.1 Đầu tư XDCB và TTB Tr.đ         
   - Giá trị KL công việc hoàn thành  Tr.đ 112.111 87.524 164,3% 78,1% 
   - Giá trị giải ngân  Tr.đ 115.052 87.166 230,8% 75,8% 

3.2 Đầu tư vốn vào DN khác Tr.đ -3.780 0   0% 

4 
Tổng quỹ lương, tiền công thực 
hiện Tr.đ 49.144 48.841   99,4% 

III Chỉ tiêu hợp nhất      

1 
Tổng DT và thu nhập khác hợp 
nhất Tr.đ 438.311 365.690 83,43% 61,41% 

2 Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Tr.đ 7.204 -212   
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Nghiên cứu thị trường để triển khai một số loại 
hình kinh doanh mới, thu hẹp những lĩnh vực 
kinh doanh 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 đầu tư Dịch vụ Hàng 
không Việt Nam
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 xuy-
ên 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 

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

STT Chỉ tiêu TH năm 
2020 

KH năm 
2021 

SS KH2021/TH2020 

Số tuyệt 
đối 

Số tương 
đối 

I CÔNG TY MẸ         
1 Vốn CSH bình quân 122.928 122.928 0 100 
  Vốn đầu tư của các CSH cuối kỳ báo cáo 83.158 124.735 41.577 150 

2 Tổng Doanh thu và thu nhập khác 
(Không bao gồm DT nội bộ) 226.634 238.296 11.662 105 

a Doanh thu từ hoạt động SXKD 200.546 217.666 17.121 109 

b Doanh thu từ HĐ tài chính và thu nhập 
khác 26.088 20.629 -5.459 79 

3 Lợi nhuận trước thuế 108 109 1   
  Trong đó:         
a Lợi nhuận từ hoạt động SXKD -15.789 -8.501 7.288 54 
b Lợi nhuận từ hoạt động khác 15.896 8.609 -7.287 54 
6 Lợi nhuận sau khi nộp thuế TNDN 183 109 -74   
7 Tỷ lệ LNST/VĐL (%) 0,22 0 0   
8 Chia cổ tức (Tạm tính) 0 0 0   

  Tỷ lệ cổ tức/VĐL(%)(Phần giá trị cổ 
phiếu đang lưu hành) 0 0 0   

9 Tổng mức đầu tư trong năm         
a Đầu tư XDCB và TTB         

   - Giá trị KL công việc hoàn thành 87.524 84.478 -3.045 97 
   - Giá trị giải ngân 87.166 45.973 -41.193 53 

b Đầu tư vốn vào DN khác 0 -3.780 -3.780   
10 Tổng quỹ lương, tiền công 48.841 49.144 303 101 
11 Lao động bình quân 417 446 29 107 
II CHỈ TIÊU HỢP NHẤT         

1 Tổng DT và thu nhập khác hợp nhất 365.690 405.525 39.835 111 
2 Lợi nhuận trước thuế hợp nhất -212 906 1.118 -427 
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PHẦN IV.
BÁO CÁO CỦA HĐQT

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020
II. Kế hoạch SXKD năm 2021, Phương hướng hoạt động 
của Hội đồng quản trị năm 2021
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I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2020

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:
1.1. Tình hình chung

Dịch bệnh Covid 19 bùng phát cuối năm 2019, 
đầu năm 2020 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi 
mặt đời sống kinh tế, xã hội trên toàn thế giới 
nói chung và trong nước nó riêng. Do đó, hoạt 
động SXKD của Công ty trong năm 2020 cũng 
gặp nhiều khó khăn.

 Do ảnh hưởng của Covid 19, doanh thu hầu 
hết các lĩnh vực bị sụt giảm mạnh, nhất là các 
lĩnh vực kinh doanh tại khu vực nhà ga Quốc tế:

+ Sản lượng khách sử dụng dịch vụ sụt giảm so 
với cùng kỳ 2019 (khách hạng thương gia nội địa 
chỉ đạt 69%, khách hạng thương gia quốc tế đạt 
14,5%, khách vận chuyển trong sân đỗ tàu bay: 
hạng Y đạt 96%, hạng C đạt 78% so với cùng kỳ 
2019)

+ Doanh thu các điểm bán hàng miễn thuế xuất 
cảnh, lưu niệm tại T2 chỉ đạt 15-20% so với cùng 
kỳ do dừng hoạt động từ 01/04/2020 đến nay.

+ Các điểm kinh doanh tại nhà ga T1 doanh thu 
sụt giảm mạnh sau các đợt bùng phát dịch bệnh 
lần 2 tại Đà Nẵng.

+ Các điểm kinh doanh sảnh E dừng từ 15/08/2020 
đến 31/12/2020 do tần suất các chuyến bay nội 
địa giảm mạnh.

 Cảng HKQT Nội Bài tạm dừng khai thác Nhà 
ga hành khách nhưng vẫn thu 10% chi phí thuê 
mặt bằng trong thời gian tạm dừng gây khó khăn 
cho doanh nghiệp. Mặt khác, Công ty phải giải 
quyết việc làm, chế độ cho người lao động trong 
thời gian dịch bệnh.

 Trong bối cảnh thị trường kinh doanh diễn 
biến phức tạp, khó lường, Công ty đã kịp thời 
triển khai nhiều giải pháp để khắc phục khó 
khăn, giảm thiểu ảnh hưởng của dịch bệnh như: 
Bố trí, sắp xếp hợp lý nguồn nhân lực; tìm kiếm 
giải pháp tăng doanh thu ngoài doanh thu chính 
cung cấp dịch vụ cho cổ đông Vietnam airlines; 
tiết giảm chi phí góp phần hoàn thành vượt mức 
kế hoạch lợi nhuận ĐHĐCĐ giao.

 Trong năm Công ty cũng thực hiện tốt các 
biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid – 19, 
đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống 
cháy nổ theo quy định của các cơ quan chức năng 

1.2. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020

STT Các chỉ tiêu  
Đơn 

vị 
tính 

KH năm 
2020 

TH năm 
2020 

TH 
2020/TH 

2019 
(%) 

TH 
2020/KH 

2020 
(%) 

I Kết quả kinh doanh công ty mẹ           
1 Tổng doanh thu Tr.đ 248.888 226.634 50,7% 91,1% 
2 Tổng chi phí Tr.đ 248.888 226.526 54,6% 91,0% 
3 Tổng lợi nhuận trước thuế Tr.đ 0 108 0,3%   
4 Lợi nhuận sau thuế TNDN Tr.đ 0 183 0,7%   
II Các chỉ tiêu khác Tr.đ         
1 Vốn chủ sở hữu Tr.đ         

1.1 
Vốn CSH bình quân trong năm của 
DN  Tr.đ 120.178 120.178 100% 100% 

1.2 
Vốn đầu tư của các CSH cuối kỳ 
báo cáo Tr.đ 83.158 83.158 100% 100% 

3  Thực hiện đầu tư trong kỳ Tr.đ         
3.1 Đầu tư XDCB và TTB Tr.đ         
   - Giá trị KL công việc hoàn thành  Tr.đ 112.111 87.524 164,3% 78,1% 
   - Giá trị giải ngân  Tr.đ 115.052 87.166 230,8% 75,8% 

3.2 Đầu tư vốn vào DN khác Tr.đ -3.780 0   0% 

4 
Tổng quỹ lương, tiền công thực 
hiện Tr.đ 49.144 48.841   99,4% 

III Chỉ tiêu hợp nhất      

1 
Tổng DT và thu nhập khác hợp 
nhất Tr.đ 438.311 365.690 83,43% 61,41% 

2 Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Tr.đ 7.204 -212   
 1.3. Kết quả thực hiện chi thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng 

quản trị năm 2020
 Tổng thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 129.600.000 đồng 
 Thù lao của các Thành viên Hội đồng quản trị: 302.400.000 đồng 

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của HĐQT năm 2020
2.1.Triển khai thực hiện Nghị quyết  ĐHĐCĐ năm 2020
Trong năm 2020 Hội đồng quản trị, từng thành viên HĐQT và Ban giám đốc điều hành công ty đã tích 
cực triển khai các nội dung công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020, cụ thể như sau:
  Thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ công ty và chi trả cổ tức năm 2019 cho các 
cổ đông và chi thưởng cho Ban điều hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.

 Triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 được ĐHĐCĐ phê duyệt, xây dựng các giải pháp 
điều hành kế hoạch để thực hiện trong toàn công ty.

Triển khai bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
 Triển khai sửa đổi, ban hành các Quy chế, Quy định theo đúng quy định của pháp luật và thẩm 

quyền của HĐQT.
 Thực hiện phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 theo ủy quyền của 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Đơn vị: triệu đồng
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2.2. Thực hiện các công việc theo thẩm quyền của HĐQT:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tiến 
hành 4 phiên họp tập trung, 01 phiên họp 
ĐHĐCĐ và 17 phiên họp dưới hình thức 

lấy phiếu xin ý kiến bằng văn bản theo quy định 
tại điều 30 – Điều lệ tổ chức và hoạt động của 
Công ty. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 
được tổ chức theo đúng trình tự; các biên bản và 
Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã được triển 
khai và ban hành theo đúng quy định của pháp 
luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công 
ty. Trong năm HĐQT đã ban hành 21 Nghị quyết 
(không bao gồm Nghị quyết ĐHĐCĐ thường 
niên năm 2020), 08 Quyết định để điều hành hoạt 
động của Công ty. 

Ngoài việc triển khai thực hiện các nội dung 
công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020, 
HĐQT và từng thành viên HĐQT triển khai các 
nội dung công việc như sau:

 Chỉ đạo triển khai xây dựng kế hoạch năm 
2021, kế hoạch 05 năm 2021-2025 theo yêu cầu 
của Tổng công ty HK Việt Nam - CTCP tại Chỉ 
thị số 1595/CT-TCTHK-KHPT ngày 15/10/2019 
theo đúng tiến độ và đã được Tổng Công ty 
HKVN giao chỉ tiêu kế hoạch định hướng cho 
Nhóm người đại diện chỉ đạo Công ty triển khai 
thực hiện.

 Thực hiện thủ tục miễn nhiệm thành viên 
HĐQT xin từ nhiệm đối với ông Nguyễn Văn 
Thắng và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm 
kỳ 2020-2025 đối với ông Vũ Ngọc Sơn để đảm 
bảo công tác giám sát và điều hành.

 Phê duyệt triển khai thực hiện các dự án đầu 
tư, mua sắm đảm bảo cơ sở vật chất, tài sản, 

trang thiết bị phục vụ hoạt động điều hành và 
kinh doanh của Công ty, trong đó một số dự án 
quan trọng đó là:

+ Dự án đầu tư xây dựng cơ bản: Cải tạo nâng 
cấp phòng C Nội địa, C Quốc tế; Dự án mở rộng 
phòng C Nội địa.
+ Dự án đầu tư 02 xe sàn thấp chở khách hạng Y 
trong sân đỗ tàu bay;
+ Dự án đầu tư 04 xe sàn thấp chở khách hạng C 
trong sân đỗ tàu bay;
+ Dự án đầu tư 03 xe chở khách hạng C trong sân 
đỗ tàu bay.

 Theo dõi, kiểm soát việc thực hiện kế hoạch 
sản xuất kinh doanh của các Công ty có vốn góp 
của NASCO đảm bảo việc thực hiện các chỉ tiêu 
kế hoạch được giao.

 Bổ nhiệm lại cán bộ đã hết nhiệm kỳ, bổ 
nhiệm mới cán bộ quản lý theo thẩm quyền đảm 
bảo công tác quản lý điều hành luôn được duy trì 
ở tất cả các đơn vị, các cấp hoạt động kinh doanh.
 

 Thực hiện kiểm soát chặt chẽ các chi phí của 
Công ty góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch 
lợi nhuận năm 2020. 

 Phê duyệt kế hoạch chi quỹ phúc lợi và khen 
thưởng năm 2020 để kịp thời hỗ trợ người lao 
động chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn, tạm hoãn 
hợp đồng lao động trong thời gian diễn ra dịch 
bệnh, đồng thời động viên những cá nhân, tập thể 
có thành tích xuất sắc trong công việc.

 Thống nhất và phối hợp triển khai tốt chương 
trình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

2.2. Thực hiện các công việc theo thẩm quyền của HĐQT:
Ban điều hành đã nghiêm túc triển khai các Nghị 
quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ năm 2020 và các 
Nghị Quyết, Quyết định Hội đồng quản trị ban 
hành. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19 diễn 
biến phức tạp, khó lường, 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, đảm bảo cao nhất lợi ích cho 

khách hàng, các cổ đông và người lao động. 
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 quản 
trị nắm bắt kịp thời tình hình của Công ty chỉ 
đạo Công ty hoạt động một cách hiệu quả theo 
kế hoạch đề ra.
Hội đồng quản trị Công ty đánh giá cao và ghi 
nhận kết quả điều hành sản xuất kinh doanh năm 
2020 của Ban điều hành nói chung và Tổng Giám 
đốc nói riêng.

2.4. Nhận xét đánh giá:
 Hội đồng quản trị tự nhận thấy đã chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty 

và các nội dung trong Nghị quyết của ĐHĐCĐ; đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo 
và giám sát đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong công tác điều hành các hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Công ty và các nhiệm vụ khác theo quy định.

 Năm 2020, mặc dù Công ty đã gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch 
bệnh nhưng Công ty đã nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao và đạt được kết quả tốt (Lợi 
nhuận trước thuế đạt vượt mức so với kế hoạch được giao). 

Vốn và tài sản Công ty được bảo toàn, bảo đảm lợi ích của cổ đông. Một số dự án đầu tư trọng điểm đã 
được triển khai, tạo tiền đề cho sự phát triển của Công ty trong những năm tới.
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Đơn vị: triệu đồng

II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 
NĂM 2021

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021

STT Chỉ tiêu TH năm 
2019 

KH năm 
2020 

SS 
KH2020/TH2019 

Số tuyệt 
đối 

Số 
tương 

đối (%) 
I CÔNG TY MẸ         
1 Vốn CSH bình quân 120.178 120.178 0 100 
  Vốn đầu tư của các CSH cuối kỳ báo cáo 83.158 83.158 0 100 

2 Tổng Doanh thu và thu nhập khác (Không 
bao gồm DT nội bộ) 447.075 248.888 -198.187 56 

a Doanh thu từ hoạt động SXKD 434.917 226.973 -207.944 52 
b Doanh thu từ HĐ tài chính và thu nhập khác 12.159 21.915 9.757 180 
3 Lợi nhuận trước thuế 32.112 0 -32.112 0 
  Trong đó:         

a Lợi nhuận từ hoạt động SXKD và HĐ khác 22.974 -21.575 -44.549  

b Cổ tức, LN được chia từ đầu tư RNDN 9.138 21.575 12.437 236 
6 Lợi nhuận sau khi nộp thuế TNDN 27.291 0 -27.291 0 
7 Tỷ lệ LNST/VĐL (%) 33 0 -33 0 
8 Chia cổ tức (Tạm tính) 18.294 0 -18.294 0 

  Tỷ lệ cổ tức/VĐL(%)(Phần giá trị cổ phiếu 
đang lưu hành) 22 0 -22 0 

9 Tổng mức đầu tư trong năm         
a Đầu tư XDCB và TTB         

   - Giá trị KL công việc hoàn thành  53.263 112.111 58.848 211 
   - Giá trị giải ngân  37.760 115.052 77.292 305 

b Đầu tư vốn vào DN khác 0 -3.780 -3.780   
10 Tổng quỹ lương, tiền công 95.791 49.144 -46.647 51 
11 Lao động bình quân 605 480 -125 79 
II CHỈ TIÊU HỢP NHẤT         

1 Tổng DT và thu nhập khác hợp nhất 619.295 438.311 -180.983 71 
2 Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 42.766 7.204 -35.562 17 

 

     2. Phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty: 

Năm 2021, bối cảnh hoạt động của Công 
ty tiếp tục gặp khó khăn và nhiều thử 
thách: 

 Dịch bệnh Covid 19 vẫn đang diễn biến phức 
tạp, tình hình SXKD của Công ty khả năng phục 
hồi chậm.

Sản lượng khách qua Cảng HKQT Nội Bài năm 
2021 dự kiến chỉ đạt tương đương so với năm 
2020, các chuyến bay Quốc tế dự kiến khôi phục 
chậm vào cuối năm 2021.

 Môi trường kinh doanh của Công ty vẫn tiếp 
tục phải chịu sự cạnh tranh từ nhiều Công ty mới 
khác và thương hiệu lớn; một số chi phí đầu vào 
lớn đối với hoạt động kinh doanh tăng mạnh (Chi 
phí khấu hao, lãi vay thực hiện các dự án đầu tư, 
chi phí nguyên nhiên vật liệu…). 

Từ những thực tế trên, phương hướng hoạt động 
của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2021 
tập trung vào các nội dung sau:

 Hội đồng quản trị Công ty và từng thành viên 
HĐQT tập trung chỉ đạo ban Giám đốc kịp thời 
đề ra các giải pháp ứng phó với những diễn biến 
phức tạp của dịch Covid 19; đảm bảo an toàn cho 
CB-CNV và khách hàng. Chuẩn bị tốt các nguồn 

lực đáp ứng nhu cầu SXKD khi thị trường phục 
hồi.

 Thực hiện chương trình hoạt động định kỳ/ 
chuyên đề theo đúng kế hoạch; Tập trung cho 
công tác chỉ đạo để cùng Tổng Giám đốc thực 
hiện điều hành các hoạt động sản xuất kinh do-
anh, chuẩn bị các phương án ứng phó với các 
biến động của thị trường một cách kịp thời và 
linh hoạt; 

 Tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh ở những 
lĩnh vực có thế mạnh, nhiều kinh nghiệm (Phòng 
khách Bông sen, chuyên chở khách trong sân đỗ 
máy bay), giữ vững thị phần các hoạt động này; 
từng bước tìm kiếm những thị trường, lĩnh vực 
kinh doanh mới.

 Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị 
(Phương tiện vận tải) nâng cao năng lực và chất 
lượng dịch vụ. 

 Tăng cường công tác quản lý hoạt động đầu 
tư ra ngoài doanh nghiệp để có hiệu quả cao hơn.
- Tăng cường công tác chỉ đạo và công tác giám 
sát các hoạt động của Công ty nhất là sản xuất 
kinh doanh, quản lý chi phí và thực hành tiết 
kiệm; chất lượng dịch vụ, thường xuyên rà soát, 
hoàn thiện các chỉ tiêu định mức kinh tế - kỹ 
thuật.

 Tiếp tục củng cố và hoàn thiện tổ chức của 
Công ty, áp dụng phương pháp, công cụ quản lý 
tiên tiến để phù hợp với yêu cầu hoạt động kinh 
doanh mới

 Nghiên cứu thị trường để triển khai một số 
loại hình kinh doanh mới, cơ cấu lại những lĩnh 
vực kinh doanh kém hiệu quả; tăng cường truyền 
thông quảng bá các loại hình dịch vụ của Công 
ty nhằm mở rộng thị phần và nâng cao hiệu quả 
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 của Công ty. Thực hiện nghiêm chỉnh 
chế độ thống kê báo cáo.

 Xây dựng phương án huy động các nguồn 
vốn khác nhau (liên doanh, liên kết, hợp tác kinh 
doanh....) để đảm bảo đủ nguồn vốn thực hiện 
các dự án đầu tư trọng điểm của công ty.
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PHẦN V: 
QUẢN TRỊ CÔNG TY

I. Thông tin cổ phiếu và cơ cấu cổ đông
II. Giới thiệu ban lãnh đạo
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I. THÔNG TIN CỔ PHIẾU VÀ CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

Tên cổ phiếu Cổ phiếu công ty CP dịch vụ hàng không sân 
bay Nội Bài 

Loại cổ phiếu cổ phiếu phổ thông 
Mã chứng khoán NAS 
Mệnh giá cổ phiếu 10,000 ĐỒNG 
Ngày bắt đầu niêm yết/ đăng ký giao dịch 25/1/2017 
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành 8,315,482 cổ phiếu 
Tổng số cổ phiếu quỹ 282 cổ phiếu 

 
Cơ cấu cổ đông: Danh sách cổ đông chốt ngày 30/11/2020

II. GIỚI THIỆU BAN LÃNH ĐẠO

1. Hội đồng quản trị:

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Ông Lê Đức Cảnh Chủ tịch HĐQT 

2 Ông Vũ Ngọc Sơn Ủy viên 

3 Bà Hà Thị Thu Nga Ủy viên 

4 Ông Trần Việt Phương Ủy viên 

5 Ông Nguyễn Văn Thắng Ủy viên 

6 Bà Phan Diễm Anh Ủy viên 

 

1.1. Các thông tin liên quan đến các thành viên HĐQT: 
đã được đề cập trong phần II.

1.2. Thay đổi thành viên HĐQT
- Bổ nhiệm ông Vũ Ngọc Sơn làm Thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 24/062020, đồng thời, miễn 
nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng với chức vụ Thành viên HĐQT Công ty.

1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị
HĐQT hoạt động theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.Trong năm 2020, hoạt động của HĐQT 
tập trung vào:
- Định hướng và hoạt động của HĐQT trong năm 2020
- 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.

Phân loại cổ đông Tỷ lệ Số lượng cổ phần 

Cổ đông lớn 61,83% 5.141.536 

Cổ đông nhỏ 38,17% 3.174.228 

Tổng cộng  8.315.764 

Cổ đông tổ chức  4.733.819 

Cổ đông cá nhân  3.581.945 

Tổng cộng  8.315.764 

Cổ đông nhà nước  4.241.160 

Cổ đông nước ngoài  78.800 

Tổng cộng  4.074.604 
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Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi 
họp tham 
dự 

Tỷ lệ Lý do không tham dự 

1 Ông Lê Đức Cảnh Chủ tịch 
HĐQT 

4 100%  

2 Ông Trần Việt 
Phương 

TV HĐQT 4 100%  

3 Bà Phan Diễm Anh TV HĐQT 3 75% Đi công tác 

4 Bà Hà Thị Thu Nga TV HĐQT 4 100%  

5 Ông Nguyễn Văn 
Thắng 

TV HĐQT 1 25% Miễn nhiệm thành 
viên HĐQT từ 
24/06/2020 

6 Ông Vũ Ngọc Sơn TV HĐQT 3 75% Được bầu thành viên 
HĐQT từ 24/06/2020 
Ủy quyền tham dự 
bằng văn bản cho Ông 
Trần Việt Phương 

 Giữa các kỳ họp của HĐQT, để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT liên quan đén hoặt 
động sản xuất kinh doanh và hoặt động quản lý, Công ty đã tỏ chức lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT 
bằng văn bản. Các hồ sơ tổ chức lấy ý kiến biểu quyết này được thực hiện theo đúng thủ tục quy định của 
Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan, đúng theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của 
HĐQT và dưới sự giám sát của Ban kiểm soát Công ty ( các hồ sơ lấy ý kiến HĐQT đều được gửi cho 
tất cả các thành viên Ban kiếm soát theo đúng thể thức, nội dug và thời hạn như đối với các thành viên 
HĐQT). Tổng số hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản trong năm 2020 là 17 hồ sơ.

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020:
STT Số công văn Ngày ban hành Nội dung 

01 10/NQ-
NASCO/HĐQT 

02/03/2020 NQ thông qua nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn 
bản của Nasco logistics về phê duyệt DA hoàn thành 
Dự án Nhà ga Cam ranh giai đoạn 1A 

02 13/NQ-
NASCO/HĐQT 

10/03/2020 NQ thông qua nội dung tờ trình 321/TTr-NASCO-
BTK về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 
2020 

03 19/NQ-
NASCO/HĐQT 

03/04/2020 NQ thông qua nội dung tờ trình 513/TTR-NASCO-
BTK về việc xin gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2020  

04 23/NQ-
NASCO/HĐQT 

15/04/2020 NQ thông qua nội dung tờ trinhg 533/TTr-NASCO-
BTK về việc phê duyệt sử dụng hạn mức tín dụng 
ngắn hạn, hạn mức thấu chi 

05 25/NQ-
NASCO/HĐQT 

13/03/2020 NQ thông qua nội dung phiên họp thứ nhất (2020) 
của HĐQT công ty- Báo cáo kết quả hoặt động KD 
năm 2019, phương hướng điều chỉnh kế hoạch 2020 
- Kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi, khen thưởng năm 
2020 

-Báo cáo tài chính năm 2019 

- Chi trả thù lao HĐQT/BKS 2019 

06 27/NQ-
NASCO/HĐQT 

05/05/2020 NQ triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 
2020 của NASCO 

07 29/NQ-
NASCO/HĐQT 

11/05/2020 NQ bổ nhiệm lại Trưởng phòng KHTT đối với ông 
Vũ Đức Hạnh 

08 16/NQ-
NASCO/HĐQT 

23/03/2020 NQ thông qua việc bổ nhiệm TGĐ Công ty cổ phần 
giao nhận hàng hóa Nasco 

09 33/NQ-
NASCO/HĐQT 

21/05/2020 NQ phê duyệt các nội dung họp ĐHĐCĐ thường 
niên năm 2020 của Nasco logistics 

10 37/NQ-
NASCO/HĐQT 

02/06/2020 NQ phê duyệt và và sử dụng hạn mức tín dụng ngắn 
hạn, hạn mức thấu chi 
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STT Số công văn Ngày ban hành Nội dung 

11 44/NQ-
NASCO/HĐQT 

10/06/2020 NQ thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ thường 
niên năm 2020 

12 56/NQ-
NASCO/HĐQT 

19/06/020 NQ thông qua nội dung chủ trương thanh lý tài 
sản là phương tiện vận tải trong sân đỗ tàu bay đã 
hết niên hạn sử dụng 

13 60/NQ-
NASCO/HĐQT 

22/06/2020 NQ phê duyệt các nội nung biểu quyết tại 
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty NCTS 

14 63/NQ-
NASCO/HĐQT 

24/06/2020 NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 NASCO 

15 70/NQ-
NASCO/HĐQT 

08/07/2020 NQ thông qua nội dung tại phiên họp thứ hai năm 
2020 của HĐQT Công ty 

16 74/NQ-
NASCO/HĐQT 

14/08/2020 NQ phê duyệt và triển khai DA đầu tư mới 02 
phòng khách hạng Thương gia nội địa mới tại 
Nhà ga T1 ( phòng A+phòng B) 

17 79/NQ-
NASCO/HĐQT 

25/08/2020 NQ phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán thực 
hiện kiể toán BCTC năm 2020 

18 83/NQ-
NASCO/HĐQT 

04/09/2020 NQ thông qua nội dung tại phiên họp thức Ba 
(2020) Kiện toàn lại cơ cấu tổ chức, Quy chế hoạt 
động, tình hình kinh doanh 8 tháng của NASCO 
và Nasco logistics 

19 88/NQ-
NASCO/HĐQT 

22/09/2020 NQ phê duyệt phương án hòa giải công nợ Món 
Huế  

20 97/NQ-
NASCO/HĐQT 

11/11/2020 NQ về việc chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông 

21 102/NQ-
NASCO/HĐQT 

11/11/2020 NQ phê duyệt DA đầu tư 03 xe ô tô trên 45 chỗ 
chở CBNV 

22 109/NQ-
NASCO/HĐQT 

11/12/2020 NQ thông qua nội dung tại phiên họp thứ Tư ( 
2020) của HĐQT Công ty 

 

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020 (tiếp): 2. Ban kiểm soát

2.1. Thông tin về hoạt động của Ban kiểm soát

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Ông Nguyễn Tiến Dũng Trưởng Ban Kiểm soát 

2 Ông Nguyễn Trường Thi Thành viên 

3 Bà Nghiêm Thị Thúy Tươi Thành viên 

 
Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã triển khai các hoạt động:

- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động SXKD và BCTC năm 2020
- Trình ĐHĐCĐ thường niên về lựa chọn đối tác kiểm toán
- Soát xét báo cáo SXKD, báo cáo tài chính năm 2020
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Tình hình thực hiện tuân thủ 
Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và pháp luật liên quan.

2.2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT Thành viên BKS Số buổi tham sự 
họp 

Tỷ lệ họp Tỷ lệ biểu quyết 

1 Ông Nguyễn Tiến Dũng 4 100% 100% 

2 Ông Nguyễn Trường Thi 4 100% 100% 

3 Bà Nghiêm Thị Thúy 
Tươi 

4 100% 100% 

 
3.3. Đánh giá của Ban kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám 
đốc:

- Kiểm tra, giám sát để đảm bảo Công ty thực hiện đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết 
Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra và thẩm định Báo cáo sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính của Công ty.

3. Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý

STT Họ và tên  Chức vụ 

1 Ông Trần Việt Phương Tổng Giám đốc 

2  Ông Đặng Huy Khôi Phó Tổng Giám đốc 

3 Ông Trần Xuân Cương Phó Tổng Giám đốc 
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4. Giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc:

Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích Công ty mẹ:

Bộ phận Lương, thưởng, thù lao năm 2020 (triệu đồng) 

Ban Tổng Giám đốc 324.000.000 

Hội đồng quản trị và BKS 386.400.000 

Người quản lý 1.266.730 

 
Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có

Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

5.1. Thực hiện đúng các quy định của 
pháp luật: 

Minh bạch thông tin; Đảm bảo quyền lợi của các 
cổ đông

 Công ty công bố thông tin đầy đủ, đúng thời 
hạn theo quy định của pháp luật; 

 Tổ chức ĐHĐCĐ, trả cổ tức đúng thời hạn

5.2. Nâng cao hiệu quả quản trị công ty

 Quản trị tài chính - kế toán

Công ty đang sử dụng phần mềm FAST nhưng 
hiệu quả chưa cao, Công ty có kế hoạch xây dựng 
phần mềm mới tiến bộ hơn.

 Quản trị nhân sự

Hiện tại Công ty đang quản trị nhân sự thông qua 
hệ thống các văn bản về quản trị nhân sự được 
Công ty ban hành, căn cứ vào mục tiêu phát triển 
Công ty trong dài hạn, ngắn hạn để lập và triển 
khai các kế hoạch về duy trì và nâng cao chất 
lượng nhân sự của Công ty. Ngoài ra Công ty 
cũng sử dụng phần mềm quản lý người lao động 
(thông tin cá nhân, quá trình công tác, lương, 
thưởng, đánh giá năng lực hàng năm...) làm cơ 
sở cho các kế hoạch đào tạo và phát triển nhân 
sự ngắn hạn và dài hạn đem lại hiệu quả khá tích 
cực. 

Hiệu quả: Trong 10 năm trở lại đây Công tác 
quản trị nhân sự đã được chú trọng và có những 
hiệu quả rõ rệt, năng lực, năng suất lao động của 

5. Tăng cường quản trị công ty

người lao động được nâng cao, tạo hiệu quả rõ 
rệt trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với 
phần mềm quản trị nhân sự đã hỗ trợ không nhỏ 
trong việc truy xuất thông tin người lao động, 
tổng hợp thông tin chính xác góp phần xây dựng 
kế hoạch nhân sự cho các bộ phận kinh doanh 
cũng như các hoạt động kinh doanh của Công ty.
Trong những năm tới Công ty sẽ tiếp tục đầu tư 
vào hệ thống phần mềm để tăng cường năng lực 
quản lý và phân tích thông tin người lao động 
phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch đào tạo nâng 
cao năng lực người lao động cũng như xây dựng 
kế hoạch tuyển dụng, điều động bổ sung nhân sự 
có năng lực, kinh nghiệm cho các bộ phận, đơn 
vị. Hoàn thiện hệ thống văn bản, quy chế, quy 
định với quan điểm quản lý hiện đại, linh hoạt, 
năng động hơn tạo điều kiện cho người lao động 
trong Công ty có thể phát huy tối đa năng lực, 
nâng cao năng suất lao động.

 Quản trị quan hệ khách hàng 

Công tác quản trị quan hệ khách hàng được chú 

trọng nhất là đối với các khách hàng lớn, khách 
hàng truyền thống. Hiện tại Công ty đang sử 
dụng có hiệu quả phần mềm quản lý và chăm sóc 
khách hàng CRM. Quan hệ đối với khách hàng 
ngày càng được cải thiện. Trong thời gian tới 
Công ty tiếp tục chú trọng chăm sóc khách hàng, 
khai thác và sử dụng có hiệu quả phần mềm CRM

Quản trị quan hệ chất lượng

Công ty đang áp dụng hệ thống tiêu chuẩn CLDV 
ISO 9001-2015 đảm bảo kiểm soát chất lượng 
sản phẩm dịch vụ cung cấp. Theo đó tất cả các 
hoạt động SXKD, cung ứng sản phẩm dịch vụ 
đều được thực hiện và kiểm soát theo quá trình 
nghiêm ngặt

Ngoài ra Công ty thực hiện nghiêm chỉnh chất 
lượng dịch vụ (SLA) đã cam kết với các đối tác 
đặc biệt với TCT HKVN - CTCP
Trong thời gian tới công ty tiếp duy trì và đảm 
bảo tính hiệu lực, hiệu quả của hệ thống QLCL 
ISO 9001-2015 và tiếp tục nâng cao CLDV đã 
cam kết với khách hàng.
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CHƯƠNG V. 
PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG
PHẦN VI: 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

I. Những tác động liên quan đến môi trường
II. Những tác động liên quan đến cộng đồng
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I. Những tác động liên quan đến môi 
trường

1. Tình hình sử dụng nguyên vật liệu, 
nhiên liệu

1.1. Tiêu thụ năng lượng

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 
của Công ty là khá lớn. 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.

1.2. Tiêu thụ nước

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.

1.3. Bảo vệ môi trường, cải thiện cảnh 
quan môi trường làm việc

 Tuân thủ các quy định của pháp luật về môi 
trường, không để xảy ra các phản ánh, đánh giá 
không tốt từ khách hàng, cơ quan quản lý tại địa 
phương cũng như cộng đồng xung quanh.

 Trong hoạt động kinh doanh vận tải hành 
khách: Xây dựng hệ thống phương tiện vận tải 
đảm bảo về kĩ thuật cũng như khí thải theo tiêu 
chuẩn. Công ty luôn nỗ lực để xây dựng và giữ 
vững thương hiệu NASCO là thương hiệu xanh 
– thân thiện với môi trường.

 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 
t í c h 
rộng, 
do 

đó, Công ty đã và đang trồng thêm cây xanh 
quanh trụ 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.

II. Những tác động liên quan đến cộng 
đồng

2.1. 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 mức 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.

2.2. Phúc lợi

Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng hoạt động 
kinh doanh, Công ty cũng mong muốn 
chia sẻ  và giúp đỡ, tạo điều kiện về mọi 
mặt cho người lao động của NASCO 
nhằm nâng cao thu nhập và đời sống 
tinh thần. Giúp người lao động và 
cán bộ nhân viên có thể gắn bó lâu 
dài với Công ty.

   Ngoài việc tuân thủ thực hiện 
chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm 
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y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, chế độ ốm đâu, thai 
sản, sinh nhật, nghỉ mát,...cho người lao động 
theo đúng quy định của pháp luật, Công đoàn 
công ty luôn hướng người lao động đến những 
hoạt động xã hội, văn-thể-mỹ lành mạnh ngoài 
thời gian làm việc, tổ chức các hoạt động thể 
thao, văn hóa, văn nghệ giữa các đơn vị trong 
Công ty.

 Tổ chức các chương trình đạo tạo nghiệp vụ 
để cán bộ, công nhân viên kịp thời cập nhật và 
nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ nhằm 
đáp ứng tốt yêu cầu công việc; kết hợp tốt giữa 
các hình thức đào tạo nội bộ, đào tạo trong nước, 
đào tạo ngắn hạn và đào tạo dài hạn.

2.3. Trách nhiệm đối với Cộng đồng:

  Ban lãnh đạo Công ty luôn thấu hiểu rằng, 
bên cạnh những thành quả đạt được do những cố 
gắng nỗ lực của tập thể Công ty còn có sự đóng 

góp, hỗ trợ từ cộng đồng địa phương. Vì lẽ đó, 

nghĩa vụ và trách nhiệm xã hội luôn được NAS-
CO coi là nghĩa vụ tất yếu để phát triển bền vững.

  Mục tiêu của Công ty là cam kết, chung tay, 
chia sẻ các vấn đề khó khăn chung của xã hội. 
Vì vậy, hàng năm Công ty và người lao động đã 
hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần cho các tổ chức 
xã hội, các gia đình và cá nhân có hoàn cảnh khó 
khăn tại địa phương, nhận nuôi dưỡng bà mẹ Việt 
Nam anh hùng, tặng quà các cháu nhỏ có hoàn 
cảnh khó khăn tại địa phương, phối hợp cùng các 
cơ quan đoàn thể tại địa phương và cấp trên thực 
hiện các hoạt động tình nghĩa, xã hội nhằm hỗ trợ 
đồng bào gặp thiên tai, bão lụt,...

 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.
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CHƯƠNG VII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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