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NỘI DUNG SỐ 1 

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và các chỉ tiêu chính  

của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (TCTHK) 

xin trân trọng báo cáo Đaị hôị đồng cổ đông thường niên 2017 kết quả sản xuất 

kinh doanh năm 2016 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh 

năm 2017 như sau: 

 

Phần I 

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 

 

Năm 2016 đối với TCTHK là một năm có nhiều sự kiện quan trọng, 

TCTHK đã hoàn thành công tác triển khai phương án cổ phần hóa công ty mẹ, 

Tập đoàn hàng không ANA Holdings Inc chính thức trở thành cổ đông chiến 

lược nước ngoài. Ngày 12/7/2016, TCTHK chính thức được Tổ chức đánh giá 

và xếp hạng hàng không Anh SkyTrax trao chứng chỉ công nhận Hãng hàng 

không 4 sao tiêu chuẩn quốc tế. 

I. Môi trường kinh doanh năm 2016 

Năm 2016, môi trường kinh doanh vận tải hàng không nhiều thuận lợi, 

Việt Nam tiếp tục là điểm đến an toàn, hấp dẫn; thị trường vận tải hàng không 

tiếp tục tăng trưởng đạt mức 25,7%, trong đó thị trường quốc tế tăng trưởng 

17% so với 2015 và tăng hơn 9% so với dự báo; thị trường nội địa tăng 33% so 

với 2015 và đạt 100% dự báo. Tỷ giá USD/VND ổn định và giá nhiên liệu thấp 

nhất trong 10 năm trở lại đây là những yếu tố thuận lợi cho kinh doanh vận tải 

hàng không. 

Tuy nhiên, TCTHK cũng gặp những khó khăn nhất định khi các hãng 

hàng không giá rẻ ngày càng mở rộng hoạt động trên cả các đường bay quốc tế 

và nội địa. Trên thị trường nội địa, tổng tải cung ứng (ASK) tăng 32% so với 

2015, trong khi sức mua chỉ tăng khoảng 14% làm cho doanh thu trung bình của 

tất cả các hãng sụt giảm khoảng 12%. Trên các đường bay quốc tế, các hãng 

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

Thị phần tải của các hãng này tăng từ 8% năm 2015 lên 14% cũng gây áp lực 

lớn về cạnh tranh. 
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Sự quá tải tại các sân bay, đặc biệt tại sân bay Tân Sơn Nhất làm tăng giờ 

bay thực tế so với kế hoạch 2016 của TCTHK xấp xỉ 1.392 giờ, tăng chi phí 

khoảng 188 tỷ đồng. 

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 

Trong năm 2016, với sự nỗ lực của toàn hệ thống và các giải pháp điều 

hành chủ động, tích cực, kịp thời, TCTHK đã đảm bảo khai thác an toàn, hiệu 

quả, tăng năng suất lao động, đảm bảo thu nhập người lao động và vượt chỉ tiêu 

kế hoạch lợi nhuận đề ra. Cụ thể: 

1. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội 

đồng cổ đông 2016 đã thông qua 

 

Số 

TT 

 

Chỉ tiêu 

 

Đơn vị tính 

KH 

ĐHĐCĐ 

thông qua 

Thực 

hiện năm 

2016 

% 

TH2016/

KH 2016 

1 Hành khách vận chuyển Triệu khách 20,07 20,63 102,77 

2 Hành khách luân chuyển Tỷ khách.km 32,71 32,85 100,42 

3 Ghế cung ứng Tỷ ghế.km 41,26 40,63 98,46 

4 Hàng hóa vận chuyển Nghìn tấn 241,2 272,1 112,8 

5 Doanh thu  Tỷ đồng       

5.1 Hợp nhất Tỷ đồng 77.806 71.642 92,08 

5.2 Công ty mẹ Tỷ đồng 62.911 58.389 92,81 

 Trong đó: Doanh thu vận tải HK Tỷ đồng 55.629 55.281 99,37 

6 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng       

6.1 Hợp nhất Tỷ đồng 2.321 2.601 112,06 

6.2 Công ty mẹ Tỷ đồng 1.568 1.711 109,12 

7 Tổng kinh phí đầu tư Tỷ đồng 9.928 8.772 88,4 

8 Tổng quỹ lương Tỷ đồng 2.563 2.706 105,6 

9 ROS % 2,51 2,93 116,7 

10 ROE % 7,93 15,21 191,8 

 

(Trong tổng giá trị thực hiện đầu tư 2016, giá trị đầu tư tàu bay bao gồm cả 02 

tàu A350 đã thực hiện SLB) 

Trong năm 2016, TCTHK đã thực hiện 138.764 chuyến bay an toàn, vượt 

6,4% so với kế hoạch năm. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh (ROS và ROE) đều 

vượt kế hoạch do lợi nhuận thực hiện cao hơn kế hoạch. Chỉ số hệ số nợ phải 
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trả/vốn chủ sở hữu đã được cải thiện với mức thực hiện 3,91 lần trong năm 2016  

và tốt hơn so với kế hoạch (KH: 4,14 lần). 

2. Thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2016  

2.1. Đầu tư dự án 

Trong năm 2016, công tác đầu tư của TCTHK tập trung vào các dự án đầu 

tư tàu bay, dự án đầu tư trang thiết bị phục vụ khai thác đội tàu bay thế hệ mới 

A350, B787, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng hoạt động SXKD 

và nâng cao chất lượng dịch vụ của TCTHK. 

Tổng giá trị đầu tư năm 2016 thực hiện 7.909,5 tỷ đồng, đạt 92% so với 

KH năm, trong đó: 

- Thực hiện các Dự án đầu tư tàu bay là 7.497,2 tỷ đồng, đạt 96,2% so với 

KH năm. Năm 2016, TCTHK đã nhận 3 tàu B787 (sở hữu) và 2 tàu A350, trong 

đó 02 tàu bay A350 đã được chuyển đổi thực hiện theo hình thức SLB. 

- Thực hiện các Dự án đầu tư trang thiết bị là 324,1 tỷ đồng, đạt 63,8% so 

với KH năm 2016. 

- Thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng là  88,1 tỷ đồng, đạt 30% so với 

KH năm 2016. 

2.2 Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp 

Tính đến 31/12/2016, TCTHK đã thực hiện đầu tư vào 21 doanh nghiệp 

hoạt động SXKD trong dây chuyền vận tải hàng không với tổng vốn đầu tư tính 

theo mệnh giá là 6.438,3 tỷ đồng; TCTHK đã hoàn thành góp vốn bổ sung vào 4 

doanh nghiệp với tổng giá trị dự kiến đạt 862,5 tỷ đồng, tương đương 64,7% kế 

hoạch. Bên cạnh đó, TCTHK tiếp tục thực hiện thoái vốn theo phê duyệt của 

Chính phủ, hoàn thành thoái toàn bộ phần vốn còn lại tại Công ty CP In hàng 

không và triển khai thủ tục thoái vốn tại Công ty cổ phần Dịch vụ Bưu chính 

Viễn thông Sài Gòn và Công ty cổ phần Nhựa cao cấp Hàng không. 

Tổng số cổ tức, lợi nhuận TCTHK được chia từ kết quả SXKD năm 2016 

của các DN là 920,3 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận được chia/vốn đầu tư theo mệnh 

giá đạt 14,3%. 

3. Tổng quỹ lương, năng suất lao động và thu nhập người lao động  

Trong năm 2016, công tác quản lý lao động của TCTHK được thực hiện 

tốt. TCTHK đã hạn chế tuyển lao động mới, thực hiện tổ chức lại lao động, duy 

trì ổn định và điều hành linh hoạt lao động, chú trọng nâng cao năng suất, chất 

lượng và hiệu quả sử dụng nguồn lực hiện có, thu nhập của người lao động được 
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cải thiện. Tổng số lao động tính đến 31/12/2016 là 6.199 người thấp hơn lao 

động kế hoạch (KH: 6.311 người).  

Quỹ tiền lương thực hiện của TCTHK năm 2016 thực hiện theo Điều 1, 

Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/5/2016 ĐHĐCĐ năm 2016 là: 2.706 tỷ 

đồng, vượt 5,6% so với kế hoạch. Tiền lương bình quân của người lao động năm 

2016 trong các lĩnh vực tiếp tục tăng từ 4,7% đến 12,8% so với năm 2015, mặc 

dù trong năm 2015, tiền lương bình quân của người lao động đã được tăng cao 

từ 12 - 28%. 

Năng suất lao động theo khách luân chuyển và ghế luân chuyển đều tăng 

trên 13% so với thực hiện năm trước.  

Chỉ tiêu Đơn vị tính 
Thực hiện 

2015 

Thực hiện 

2016 

% so 

TH2015 

Chỉ tiêu NSLĐ 
 

     

- Khách luân chuyển/LĐ 1000 kh.km/LĐ 4.155         4.717  113,5% 

- Ghế luân chuyển/LĐ 1000 ghế.km/LĐ 5.185         5.861  113,0% 

Tiền lương bình quân      

- Phi công Tr.đồng/tháng 110,1 115,3 104,7% 

- Tiếp viên Tr.đồng/tháng 23,0 25,5 110,9% 

- Cán bộ, CV, NV…  

(trừ HĐQT và BGĐ) 
Tr.đồng/tháng 17,2 19,4 112,8% 

III. Hoàn thành các chương trình, nhiệm vụ lớn trong năm 2016 

TCTHK đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đạt/vượt 

hầu hết các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ giao và triển khai thực hiện thành công các 

chương trình, mục tiêu trọng tâm: 

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

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

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

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

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

- Phối hợp với JPA triển khai tốt chương trình thương hiệu kép (dual 

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

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

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

cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay. 

- Hoàn thành cơ bản kế hoạch thoái vốn theo Đề án tái cơ cấu TCT 

HKVN giai đoạn 2012-2015 (Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 
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172/QĐ-TTg ngày 16/1/2013) để tập trung phát triển ngành nghề kinh doanh 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

03 tàu bay A350 theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua. 

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

Airlines - Trung tâm Bông Sen Vàng. 

IV.  Hoạt động xã hội và trách nhiệm với cộng đồng 

Trong năm 2016, TCTHK đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, mang ý 

nghĩa chính trị, xã hội to lớn cũng như thể hiện sự quan tâm, chú trọng vào các 

hoạt động trách nhiệm cộng đồng như: tài trợ cho các sự kiện quốc gia, văn hóa, 

xã hội, giáo dục, thể thao, đặc biệt là các hoạt động cộng đồng nhằm nhằm góp 

phần chia sẻ, giúp đỡ và hỗ trợ những người kém may mắn vượt qua khó khăn, 

đem lại những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống.  

Năm 2016, TCTHK đã đóng góp xây dựng các quỹ “Hỗ trợ xã hội”, “Vì 

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

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

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

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

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

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

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

đem lại cơ hội chữa bệnh tốt hơn cho bệnh nhân mắc bệnh thận, góp phần bảo 

vệ sức khỏe cho người dân Việt Nam. 

V. Phần thưởng, danh hiệu 

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

động, TCTHK đã vinh dự đón nhận các danh hiệu và phần thưởng cao quý: 

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

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

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

“Hãng hàng không dẫn đầu châu Á về bản sắc văn hóa” do World 

Travel Awards trao tặng. 

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

nhất trên đội tàu bay mới Boeing 787-9 Dreamliner và Airbus A350-

900 XWB” do Tạp chí Global Traveler Trung Quốc bình chọn. 

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

Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM - ITE 2016. 
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Phần 2 

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 

 

I. Dự báo môi trường kinh doanh năm 2017 

1.1 Thuận lợi. 

Kinh tế vĩ mô trong nước được dự báo tiếp tục tăng trưởng ổn định với tốc 

độ tăng trưởng GDP là 6,2 - 6,3% so với năm 2016. Thị trường hàng không dự 

báo tiếp tục tăng trưởng cao, tổng thị trường khách quốc tế dự kiến đạt 23,6 triệu 

khách, tăng 14,7%, tổng thị trường khách nội địa dự kiến đạt 31,6 triệu khách, 

tăng 12,1% so với năm 2016. 

1.2 Thách thức. 

Nền kinh tế Việt Nam vẫn tiềm ẩn rủi ro, các biến động về giá nhiên liệu, 

tỷ giá các đồng ngoại tệ vẫn tiếp tục diễn biến khó lường, trong khi đó, tình hình 

cạnh tranh tiếp tục khốc liệt. 

Tổng tải cung ứng nội địa năm 2017 dự kiến là 40,6 triệu ghế, tăng 17% 

so với năm 2016. Tuy nhiên, tổng sức mua thị trường dự kiến chỉ tăng trưởng 

khoảng 9,5%, dẫn tới thu suất bình quân (RASK) toàn thị trường dự báo giảm 

5% so 2016 và chỉ bằng 78% so với 2015. 

Trên các đường bay quốc tế, cạnh tranh tiếp tục gia tăng khi các hãng 

hàng không giá rẻ tăng cường khai thác các đường bay đi/đến Việt Nam trong 

khu vực Đông Bắc Á/Đông Nam Á. Tại khu vực Châu Âu, VN tiếp tục chịu sự 

canh tranh mạnh mẽ của các hãng bay vòng, đặc biệt là các hãng Trung Đông. 

Sân bay Nội Bài (HAN) và Tân Sơn Nhất (SGN) dự kiến được đưa vào 

sửa chữa cuối năm 2017, giới hạn khai thác có thể bị giảm chỉ còn khoảng 70% 

so với hiện tại (HAN từ 35 chuyến/ giờ xuống 22-24 chuyến/giờ; SGN từ 40-42 

chuyến/giờ xuống còn 28-30 chuyến/giờ). Các hãng dự kiến phải điều chỉnh 

giảm tối thiểu 15% tổng số chuyến bay đi/đến SGN trong giờ bay ngày. 

II. Mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 

Trong năm 2017, TCTHK tiếp tục thực hiện phương châm “Thay đổi và 

tăng tốc thay đổi”. 

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

phát triển ngành, định hướng chiến lược của Vietnam Airlines, các hoạt động và 

mục tiêu trọng tâm trong năm 2017 như sau: 

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

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

duyệt: thực hiện việc bán (phase out) 4 tàu B777, trả các tàu A330 hết hạn thuê; 
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Sale & Lease Back một số tàu bay A350 và B787-9 nhận trong năm 2017 để cải 

thiện hệ số nợ/vốn chủ sở hữu. 

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

đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh vận tải hàng không. Đối với các đường 

bay không có hiệu quả, nghiên cứu điều chỉnh tần suất, loại máy bay, xây dựng 

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

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

và quốc tế phù hợp với chất lượng dịch vụ 4 sao. Tập trung nguồn lực nắm giữ 

thị phần tại các phân thị khách hàng mục tiêu và thị trường trọng điểm có hiệu 

quả, đặc biệt ưu tiên khai thác các đường bay trục HAN-SGN, HAN/SGN-DAD. 

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

một đơn vị sản lượng.  

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

động.  

6. Triển khai phương án tăng vốn điều lệ chào bán cổ phần cho cổ đông 

hiệu hữu nhằm gia tăng nguồn vốn chủ sở hữu của Vietnam Airlines, bổ sung 

dòng tiền và giảm tỷ lệ vốn vay. 

III. Kế hoạch đội bay và định hướng sản phẩm 2017 

1. Kế hoạch đội bay 

Năm 2017, TCTHK dự kiến khai thác trung bình 91,2 tàu bay, tăng 4,9 

tàu so với năm 2016. TCTHK tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu đội bay thân 

rộng: bán 04 tàu B777, dừng khai thác và trả 03 tàu A330, bán và thuê lại 04 tàu 

A350 và 01 tàu B787. 

2. Định hướng sản phẩm 2017 

 Quốc tế: 

- Mở đường bay mới từ Hà Nội tới Sydney từ 28/3/2017 với tần suất 3 

chuyến/tuần. 

- Ngừng khai thác trên các đường bay từ Tp HCM đi/đến Moscow, Đà 

Nẵng - Bangkok, Đà Nẵng - Siem Reap từ tháng 4/2017. 

- Tăng tần suất, hoàn thiện sản phẩm một số đường bay đi/đến Nhật Bản, 

Trung Quốc, Myanmar, Campuchia. 

 Nội địa:  
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Tăng trưởng qui mô sản xuất ở mức độ hợp lý nhằm duy trì vị thế và đảm 

bảo hiệu quả kinh doanh, phù hợp với KH 5 năm đã được Bộ GTVT phê duyệt. 

TCTHK ưu tiên phân bổ nguồn lực trên các đường bay trục, du lịch trong điểm, 

triển khai sản phẩm khung giờ đẹp, phối hợp sản phẩm lịch bay, mạng bay với 

JPA, đảm bảo nối chuyến thuận tiện cho hành khách. 

IV. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017  

1. Các chỉ tiêu chính. 

Số 

TT 
Chỉ tiêu Đơn vị tính 

KH 

2017 

TH 

2016 

% 

KH/TH 

1 Hành khách vận chuyển Triệu khách 22,55 20,63 109,3 

2 Hành khách luân chuyển Tỷ khách.km 35,80 32,85 109,0 

3 Hàng hóa vận chuyển Nghìn tấn 296,79 270,59 109,7 

4 Hàng hóa luân chuyển 1000 tấn.km 839.834 749.852 112,0 

5 Doanh thu  Tỷ đồng       

5.1 Hợp nhất Tỷ đồng 87.900 71.642 122,7 

5.2 Công ty mẹ Tỷ đồng 66.872 58.389 114,5 

 Trong đó: Doanh thu vận tải HK Tỷ đồng 61.993  55.281  112,1 

6 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng       

6.1 Hợp nhất Tỷ đồng 1.638 2.601 63,0 

6.2 Công ty mẹ Tỷ đồng 1.256 1.711 73,4 

7 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng       

7.1 Hợp nhất Tỷ đồng 1.338 2.105 63,6 

7.2 Công ty mẹ Tỷ đồng 1.256 1.703 73,8 

8 Tổng kinh phí đầu tư Tỷ đồng 2.925,6 8.772 33,4 

2. Lao động và Quỹ tiền lương 

Kế hoạch lao động của Tổng công ty đến 31/12/2017 là 6.273 người, tăng 

74  người so với 31/12/2016, tương ứng 1,2% trong đó Phi công tăng 76 người, 

lao động CMNV giảm 2 người. Tuy nhiên, lao động sử dụng bình quân năm 

2017 là 6.137 người, giảm 16 người so với sử dụng bình quân năm 2016. 

Quỹ tiền lương kế hoạch của Tổng công ty năm 2017 là 2.401,7 tỷ đồng, 

giảm 304,3 tỷ đồng so thực hiện 2016 do lợi nhuận kế hoạch giảm. Các chỉ tiêu 

về năng suất lao động và tiền lương bình quân tiếp tục tăng trưởng so 2016. 

 3. Kế hoạch đầu tư năm 2017 

3.1. Đầu tư dự án 
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Kế hoạch đầu tư 2017 của TCTHK gồm 100 dự án với tổng kinh phí phí 

đầu tư 2.925,6 tỷ đồng, tương đương 36,5% so với thực hiện 2016. Trong đó: 

- Đầu tư tàu bay: 2.111,8 tỷ; chiếm tỷ trọng 72% kinh phí đầu tư năm 

2017; bằng 28,2% so với thực hiện năm 2016. 

- Đầu tư trang thiết bị: 94,8 tỷ đồng; chiếm tỷ trọng 3,2% kinh phí đầu tư 

năm 2017; bằng 107,6% so với thực hiện năm 2016.  

- Đầu tư xây dựng: 469,0 tỷ đồng; chiếm tỷ trọng 16,3% kinh phí đầu tư 

năm 2017; bằng 144,7% so với thực hiện đầu tư năm 2016.  

- Dự phòng thực hiện đầu tư: 250,0 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,5% kinh phí 

đầu tư năm 2017. 

  3.2. Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp 

Tổng vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của TCTHK theo kế hoạch năm 

2017 là 1.099,9 tỷ đồng (bao gồm 50 tỷ đồng dự phòng), tương đương 127,5% 

so với thực hiện 2016. Các khoản đầu tư chủ yếu vào doanh nghiệp vận tải hàng 

không và các doanh nghiệp thuộc dây chuyền vận tải hàng không.  

Tổng số cổ tức TCTHK dự kiến được chia từ kết quả SXKD năm 2017 

của các doanh nghiệp là 863,4 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận được chia/vốn đầu tư 

theo mệnh giá là 11,5%. 

V. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2017  

1. Đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh trong hoạt động khai thác bay. 

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

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

bay trục Hà Nội – TP.HCM; Hà Nội/TP.HCM - Đà Nẵng. 

 Phối hợp chặt chẽ về sản phẩm, nguồn lực, thương hiệu với JPA, K6, 

VASCO để nâng cao sức cạnh tranh của TCTHK. Từng bước nâng cao doanh 

thu bình quân trên các đường bay nội địa và quốc tế. 

3. Tiếp tục thực hiện mục tiêu đơn giản hóa về cấu trúc và số lượng chủng 

loại tàu bay theo kế hoạch đã được phê duyệt: trả 03 tàu A330 theo hợp đồng, 

bán 04 tàu B777 sở hữu, chuyển hình thức từ đầu tư (mua) sang bán và thuê lại 

đối với 04  tàu A350 và 01 tàu B787 nhận năm 2017. 

4. Nâng cao chất lượng công tác điều hành, kiểm soát chuyến bay, đảm 

bảo đạt mục tiêu về chỉ số đúng giờ, triển khai các hệ thống công nghệ thông tin 

(IOCC, AQD, SOQA...) để nâng cao hiệu quả điều hành các chuyến bay. 

 5. Duy trì mục tiêu chất lượng 4 sao, đạt trên 90% tiêu chí 4-5 sao theo 

đánh giá của Skytrax. 
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5. Nâng cao hiệu quả công tác bảo dưỡng và quản trị kỹ thuật đảm bảo đạt 

được mục tiêu hệ số sẵn sàng khai thác tàu bay, thời gian quay vòng của vật tư 

phụ tùng. 

6. Tập trung đầu tư có trọng điểm, ưu tiên các dự án cấp thiết và phù hợp 

với mục tiêu dài hạn. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu các danh mục đầu tư tài 

chính, kiên quyết thoái vốn đã đầu tư vào các lĩnh vực ngoài lĩnh vực SXKD 

chính của TCTHK. 

7. Rà soát, sắp xếp, bố trí hợp lý và không tăng định biên lao động để 

nâng cao năng suất lao động; chủ động tạo nguồn, tuyển dụng, đào tạo và bổ 

sung nguồn lực, đặc biệt là phi công, tiếp viên đáp ứng nhu cầu SXKD. 

8. Quản trị chi phí với mục tiêu giảm chi phí bình quân trên một đơn vị 

sản phẩm. 

9. Xây dựng và triển khai đề án tái cơ cấu TCT giai đoạn 2017-2020. 
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VI. Kiến nghị 

Trên cơ sở những nội dung báo cáo nêu trên, HĐQT kiến nghị Đại hội 

đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua: 

1. Kết quả thực hiện SXKD năm 2016 được trình bày tại Phần I. 

2. Các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2017 trình bày tại điểm 1 

mục IV phần II. 

3. Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu 

trách nhiệm chỉ đạo thực hiện kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua và 

quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết, sau đó báo cáo với cổ đông 

tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo. 

Trân trọng kính trình. 
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Phụ lục 1 

Kế hoạch sản lượng vận chuyển năm 2017 

 

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính KH2017 
% KH2017/ 

TH2016 

I VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH    

 Vận chuyển VN    

1. Khách vận chuyển Lượt khách 21.887.948 109,2% 

2. Khách luân chuyển 1000 kh.km 35.639.561 109,0% 

3. Ghế luân chuyển 1000 ghế.km 44.223.052 108,2% 

4. Ghế suất % 81,3 0,4 

 Vận chuyển 0V    

1. Khách vận chuyển Lượt khách 663.011 112,0% 

2. Khách luân chuyển 1000 kh.km 163.504 109,1% 

3. Ghế luân chuyển 1000 ghế.km 211.232 102,7% 

4. Ghế suất % 77,4 4,5 

II VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA VN    

1. Hàng hóa, bưu kiện vận chuyển Tấn 296.790 109,7% 

2. Hàng hóa, bưu kiện luân chuyển 

(RFTK) 

1000 tấn.km 839.834 112,0% 

3. Hệ số sử dụng tải hàng 

(RFTK/AFTK) 

% 69,6% (1,7) 

4. Thị phần vận chuyển hàng hóa % 27,7% 0,6 

 



 

14 

 

Phụ lục 2 

Danh mục đầu tư năm 2017 

 

STT Nội dung 
Số lượng 

dự án 

Kinh phí 

(tỷ đồng) 
Ghi chú 

1 Đầu tư máy bay 02 2.111,8 
02 dự án thực hiện đầu tư 10 A350-

900XWB và 08 tàu bay B787-9 

2 Đầu tư trang thiết bị 67 94,8 
53 dự án chuẩn bị đầu tư 

14 dự án thực hiện đầu tư 

3 Đầu tư xây dựng cơ bản 31 469,0 
18 dự án chuẩn bị đầu tư 

13 dự án thực hiện đầu tư 

5 Đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp 7 1.049,9 07 dự án thực hiện đầu tư 

6 Dự phòng thực hiện đầu tư  300,0 
TTB: 200,0 tỷ đồng; XDCB: 50 tỷ 

đồng; ĐTVRNDN: 50 tỷ đồng. 

 Tổng cộng 107 4.025,5 
71 dự án chuẩn bị đầu tư 

36 dự án thực hiện đầu tư 

Nguồn vốn đầu tư thực hiện năm 2017: Vốn chủ sở hữu/ vốn vay/hợp tác kinh doanh 
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NỘI DUNG SỐ 2 
            

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Về kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 

 

 

Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (TCTHK) 

xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 về kết quả hoạt 

động năm 2016 và định hướng hoạt động trong năm 2017 của HĐQT như sau: 

 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TCTHK NĂM 2016 

Năm 2016, bên cạnh những yếu tố thuận lợi cho kinh doanh vận tải hàng 

không (Việt Nam tiếp tục là điểm đến du lịch an toàn, hấp dẫn; thị trường vận tải 

hàng không tiếp tục có sự tăng trưởng; tỷ giá ngoại tệ ổn định và mức giá nhiên 

liệu thấp nhất trong 10 năm trở lại đây) thì TCTHK cũng phải đối mặt với những 

khó khăn nhất định. Xu hướng hàng không giá rẻ lan rộng ở cả thị trường quốc 

tế và nội địa, gây sức ép cạnh tranh trực tiếp đến các hãng hàng không truyền 

thống, trong đó có Vietnam Airlines. Sự quá tải hạ tầng tại các sân bay trong 

nước, đặc biệt là sân bay Tân Sơn Nhất làm tăng chi phí khai thác, ảnh hưởng 

tới chất lượng dịch vụ phục vụ.  

Với sự quyết tâm lớn, sự đồng thuận nhất trí cao và nỗ lực không ngừng 

của toàn thể CBCNV, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã phát huy vai trò 

lãnh đạo và chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, chủ động nắm bắt thời cơ, triển khai 

nhiều giải pháp, biện pháp đồng bộ, nhạy bén mang tính đột phá nhằm thực hiện 

thành công các mục tiêu đề ra theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016. 

TCTHK đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đạt và vượt hầu 

hết các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao, là một hãng hàng 

không được ưa chuộng trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.  

Các kết quả nổi bật đã đạt được như sau: 

1. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 so với kế hoạch năm 

2016 đã được ĐHĐCĐ giao. 

Hành khách vận chuyển đạt 20,63 triệu lượt khách,vượt 2,8% kế hoạch 

năm 2016. Tổng khách luân chuyển đạt 32,85 tỷ khách.km, vượt 0,4% kế 

hoạch năm 2016. Ghế luân chuyển đạt 40,63 tỷ ghế.km, đạt 98,5% kế hoạch.   

Tổng doanh thu Công ty mẹ đạt 58.389 tỷ đồng, đạt 92,8% kế hoạch. 

Doanh thu hợp nhất đạt 71.642 tỷ đồng, bằng 92,1% kế hoạch. 

Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ đạt 1.711 tỷ đồng, vượt kế hoạch 

9,1%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.601 tỷ đồng, vượt kế hoạch 12%. 
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Cơ cấu nguồn vốn kinh doanh Công ty mẹ thay đổi theo chiều hướng tích 

cực, giảm tỷ trọng nợ phải trả và tăng tỷ trọng vốn chủ sở hữu (chỉ tiêu Nợ phải 

trả/Vốn chủ sở hữu từ 5,2 lần trong năm 2015 giảm còn 3,94 lần trong năm 2016 

và đặt mục tiêu tiếp tục giảm trong 2017), cân đối tài chính và khả năng thanh 

toán được đảm bảo, đáp ứng nhu cầu hoạt động SXKD. 

2. Hoàn thành công tác cổ phần hóa Công ty mẹ. 

Với nỗ lực lớn của toàn hệ thống cũng như sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao 

của HĐQT và Ban Điều hành, TCTHK đã hoàn thành việc bàn giao vốn từ 

doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần, hoàn tất lựa chọn cổ đông chiến 

lược là Tập đoàn hàng không hàng đầu Nhật Bản ANA Holdings Inc.  

Trong năm 2016, TCTHK đã hoàn thành các thủ tục niêm yết, đăng ký 

giao dịch Upcom 1.227.533.778 cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà 

Nội với mã chứng khoán HVN. Ngày 03/01/2017, cổ phiếu TCTHK đã chính 

thức giao dịch ngày đầu tiên, đưa TCTHK trở thành công ty đại chúng quy mô 

lớn với giá trị vốn hóa nằm trong top đầu thị trường. 

 3. Tiếp nhận và khai thác hiệu quả đội tàu bay thế hệ mới; được công 

nhận hãng hàng không đạt tiêu chuẩn quốc tế 4 sao theo SkyTrax. 

 Bên cạnh việc tiếp tục tiếp nhận và khai thác hiệu quả các tàu bay thế hệ 

mới B787, A350 theo các hợp đồng đã ký, trong năm 2016 Vietnam Airlines đã 

nỗ lực triển khai đồng bộ chương trình nâng cấp chất lượng dịch vụ từ mặt đất 

đến trên không theo tiêu chuẩn quốc tế 4 sao. Ngày 12/7/2016, tổ chức đánh giá 

và xếp hạng hàng không Anh SkyTrax đã trao chứng chỉ hãng hàng không 4 sao 

cho Vietnam Airlines, đây là một sự công nhận và khẳng định về những tiến bộ 

cũng như cố gắng không ngừng của Vietnam Airlines trong việc đổi mới và 

nâng cấp chất lượng dịch vụ, giữ vững cam kết đảm bảo tất cả các dịch vụ trong 

chuỗi cung ứng sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn 4 sao. 

 4. Tái cơ cấu đầu tư ra ngoài doanh nghiệp. 

 TCTHK hiện có 21 danh mục đầu tư vào doanh nghiệp khác, chủ yếu tập 

trung vào các ngành nghề kinh doanh gắn với dây chuyền đồng bộ hoạt động 

vận tải hàng không, hầu hết các doanh nghiệp TCTHK có vốn góp đều hoạt 

động hiệu quả, kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn. 

Ngày 01/01/2016, TCTHK đã thành lập Công ty TNHH Dịch vụ mặt đất 

sân bay VN - Viags trên cơ sở sáp nhập 03 Xí nghiệp Thương mại mặt đất Nội 

Bài - Đà Nẵng - Tân Sơn Nhất. Sau khi thành lập, Viags đã hoạt động hiệu quả, 

đáp ứng yêu cầu cung cấp các dịch vụ mặt đất sân bay đồng bộ, đạt chuẩn quốc 

tế cho các hãng hàng không có khai thác đường bay đi/đến Việt Nam.  

Năm 2016 TCTHK đã góp vốn bổ sung vào 04 doanh nghiệp với tổng giá 

trị là 862,5 tỷ đồng (bao gồm: Công ty TNHH Nhiên liệu hàng không VN - 

Skypec, Công ty TNHH Dịch vụ mặt đất sân bay VN - Viags, Công ty cổ phần 



 

 

3 

Hàng không Jetstar Pacific Airlines, Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội 

Bài - NCS), bên cạnh đó tiếp tục thực hiện thoái vốn đầu tư ngoài lĩnh vực kinh 

doanh chính theo phê duyệt của Chính phủ. Đến hết năm 2016, TCTHK đã thoái 

toàn bộ số cổ phần tại 13/15 danh mục đầu tư, đạt 98,4% tổng giá trị vốn đầu tư 

cần thoái.  

Trong năm 2017, TCTHK sẽ hoàn thành thoái vốn tại 2 doanh nghiệp còn 

lại là Công ty cổ phần Bưu chính viễn thông Sài Gòn (SPT) và Công ty cổ phần 

Nhựa cao cấp hàng không (APLACO). 

Về việc thành lập SkyViet: Chủ sở hữu vốn nhà nước tại TCTHK (Bộ 

GTVT) đã có văn bản phê duyệt chủ trương góp vốn thành lập hãng hàng không 

theo mô hình công ty cổ phần trên cơ sở sắp xếp lại VASCO. Căn cứ các quy 

định của pháp luật, TCTHK đã triển khai góp vốn cùng 02 đối tác (Công ty 

TNHH Quản lý quỹ Kỹ Thương - Techcom Capital, Công ty cổ phần Phát triển 

dự án Techcomdeveloper - TCD) để thành lập Công ty cổ phần Hàng không 

SkyViet và Công ty SkyViet đã được sở Kế hoạch & Đầu tư Tp.HCM cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 10/3/2016. Ngày 18/4/2017, Công ty cổ 

phần Đầu tư TCO Việt Nam (trước kia là Công ty cổ phần Phát triển dự án 

Techcomdeveloper) có văn bản số 1804.1/CV-TCO gửi TCTHK đề xuất 02 

phương án: i/Các cổ đông hiện hữu mua lại cổ phần của TCO tại SkyViet; 

ii/Giải thể SkyViet. Ngày 03/5/2017, Công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ Thương 

có văn bản số 060/2017/CV-TCC gửi TCTHK đề nghị làm thủ tục giải thể 

SkyViet. Trong thời gian giải quyết các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc 

giải thể SkyViet, VASCO vẫn tiếp tục hoạt động với tư cách là một chi nhánh 

của Vietnam Airlines.  

 

 II/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ 

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT. 

 1. Kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT. 

 HĐQT đã thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đồng 

thời tăng cường vai trò tham mưu, giúp việc cho HĐQT thông qua hoạt động 

của các Ủy ban thuộc HĐQT (Ủy ban Chiến lược và Đầu tư, Ủy ban Nhân sự và 

Tiền lương, Ủy ban Kiểm toán). Từng thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ 

quyền hạn, nhiệm vụ theo Điều lệ TCTHK, nỗ lực hoàn thành tốt chức trách của 

mình và hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích 

của TCTHK.  

 HĐQT đã xây dựng chương trình công tác hàng quý, định kỳ tổ chức 02 

phiên họp/tháng (và một số phiên họp đột xuất do yêu cầu SXKD) để thảo luận, 

trao đổi và xem xét các nội dung lớn, quan trọng do Tổng giám đốc và Ban Điều 

hành báo cáo. HĐQT đã tổ chức 29 phiên họp, ban hành 344 nghị quyết (bao 
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gồm cả nghị quyết phiên họp và nghị quyết thông qua hình thức lấy ý kiến các 

Thành viên HĐQT bằng Phiếu biểu quyết) và 269 quyết định. Các nghị 

quyết/quyết định của HĐQT được ban hành kịp thời, đúng quy định pháp luật và 

Điều lệ TCTHK, bám sát định hướng và các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ giao, qua đó 

phát huy vai trò của HĐQT đối với công tác lãnh đạo, công tác quản lý tại doanh 

nghiệp, đảm bảo tập trung và giám sát có hiệu quả trong mọi mặt hoạt động của 

TCTHK. Đánh giá chung, HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ thuộc phạm vi 

quyền và nghĩa vụ của HĐQT. 

 2. Tiền lương, thù lao và các chi phí hoạt động của HĐQT. 

 Trong năm 2016 việc chi trả thù lao, tiền lương và các chi phí hoạt động 

của các thành viên HĐQT gắn liền với vị trí công việc và mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ. Tổng quỹ tiền lương, thù lao chi trả đã thực hiện theo đúng quy định 

tại Điều lệ TCTHK và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (chi tiết nêu 

tại phụ lục kèm theo). 

  

III/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM 

ĐỐC VÀ BAN ĐIỀU HÀNH. 

Năm 2016 vai trò giám sát của HĐQT đã được phát huy rõ nét và có hiệu 

quả, việc giám sát Ban Giám đốc trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 

được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ TCTHK, Quy chế quản trị nội bộ, 

Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và các quy định pháp luật hiện hành. 

Bên cạnh đó, trong HĐQT có thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, do 

vậy luôn đảm bảo sự giám sát của HĐQT trong hoạt động điều hành sản xuất 

kinh doanh. Tại các phiên họp của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh hàng 

tháng/quý, Tổng giám đốc báo cáo về tình hình hoạt động của TCTHK, đồng 

thời phân tích, đánh giá kết quả kinh doanh, khả năng hoàn thành kế hoạch, tình 

hình tài chính, tiến độ triển khai các dự án đầu tư, công tác đảm bảo an toàn – an 

ninh, hiệu quả khai thác, nguồn nhân lực, công nghệ thông tin… và đề xuất các 

giải pháp, phương hướng kế hoạch cho những tháng/quý tiếp theo.  

HĐQT thường xuyên giám sát Tổng giám đốc trong việc thực hiện, triển 

khai các nghị quyết của HĐQT và báo cáo định kỳ hàng quý/đột xuất (nếu có). 

Kết quả thực hiện, triển khai nghị quyết HĐQT trong từng quý của Tổng giám 

đốc đều được HĐQT xem xét tại phiên họp và kịp thời có chỉ đạo giải quyết các 

phát sinh, vướng mắc (nếu có).  

Mặt khác, việc giám sát của HĐQT còn được thể hiện thông qua sự phối 

hợp với bộ máy giám sát (Ban Kiểm soát, Ủy ban Kiểm toán, Ban Kiểm toán nội 

bộ) trong việc xem xét, đánh giá hệ thống giám sát, kiểm soát nội bộ trên cơ sở 

các báo cáo của Tổng giám đốc và của kiểm toán độc lập.  
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IV/ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017. 

Trên cơ sở dự báo môi trường kinh doanh và đánh giá những khó khăn và 

thuận lợi, cơ hội và thách thức đối với mục tiêu sản xuất kinh doanh của 

TCTHK trong năm 2017, đồng thời nhận thức vai trò trách nhiệm của HĐQT 

trước những nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, HĐQT xác định trọng tâm 

chỉ đạo điều hành năm 2017 như sau: 

 1. Về quản trị, điều hành. 

- Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 – 

2021; Xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Tập trung nguồn lực đầu tư đối với các dự án  trọng điểm phù hợp với 

mục tiêu dài hạn, hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả SXKD. 

- Khai thác hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh, cơ cấu 

lại sản phẩm theo hướng nâng cao hiệu quả đường bay, tăng doanh thu, quản trị 

chặt chẽ chi phí với mục tiêu giảm chi phí bình quân trên một đơn vị sản phẩm; 

- Nâng cao năng lực quản trị, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, hạn chế 

tối đa việc tăng định biên lao động để nâng cao năng suất lao động. Đảm bảo 

công ăn việc làm và thu nhập của người lao động so với năm 2016; 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch 

năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thường niên giao. 

- Thực hiện tốt nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán 

và nâng cao hiệu quả hoạt động quan hệ nhà đầu tư. 

 2. Về sản xuất kinh doanh. 

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

kinh doanh, đặc biệt là an toàn hàng không.  

- Nâng cao chất lượng hoạt động vận tải hàng không và dịch vụ đồng bộ, 

lấy khách hàng làm trung tâm, duy trì các tiêu chuẩn dịch vụ của hãng hàng không 

4 sao. 

- Tiếp tục hoàn thiện mạng đường bay quốc tế và quốc nội, đảm bảo 

nâng cao hiệu quả từng đường bay và hiệu quả toàn mạng.  

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

tiêu và thị trường trọng điểm có hiệu quả, ưu tiên khai thác các đường bay trục 

Hà Nội – TPHCM, Hà Nội/TPHCM – Đà Nẵng. 

- Phối hợp chặt chẽ với JPA triển khai thực hiện chiến lược thương hiệu 

kép VNA - JPA, tăng năng lực cạnh tranh, đảm bảo mục tiêu phát triển dài hạn 

bền vững. 

- Tăng cường các giải pháp thu bán thương mại, từng bước nâng doanh 

thu bình quân các đường bay nội địa và quốc tế phù hợp với chất lượng dịch vụ 

4 sao. 
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- Quản lý và khai thác có hiệu quả nguồn lực đất đai của TCTHK. 

3. Về tái cơ cấu. 

- Hoàn thành việc thoái vốn đầu tư ngoài lĩnh vực kinh doanh chính theo 

Đề án tái cơ cấu TCTHK đã được được phê duyệt; 

- Triển khai phương án tăng vốn điều lệ của TCTHK theo cam kết với cổ 

đông chiến lược ANA (sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt); 

- Xây dựng phương án tái cơ cấu doanh nghiệp, kể cả các doanh nghiệp 

có vốn góp của TCTHK giai đoạn 2017 - 2022 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 

động của TCTHK. 

 

Trân trọng báo cáo. 
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PHỤ LỤC 

Tiền lương, thù lao HĐQT năm 2016 

(Kèm theo Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017) 

 

 

- Quỹ tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách: 7.136,64 

triệu đồng (06 người, trong đó: 02 người hoạt động 12 tháng, 01 người hoạt 

động 09 tháng, 01 người hoạt động 07 tháng, 01 người hoạt động 05 tháng, và 

01 người hoạt động 03 tháng). 

 - Thù lao thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 339,84 triệu đồng (01 

người, thời gian hoạt động 12 tháng). 

 - Tổng quỹ tiền lương, thù lao HĐQT thực hiện năm 2016: 7.476,48 triệu 

đồng (đã bao gồm tiền lương, thù lao tăng thêm do năm 2016 lợi nhuận thực 

hiện vượt 9% so với kế hoạch). 

 



TONG CONG TY HANG KHONG VN-CTCP LONG HOA xA HQ! CHU NGHIA VItT NAM 
BAN KIEM SOAT 	 Dew 14p - Tv do - Hnh phiic 

So: OS /TCTHK-BKS Ha N0i, ngay15thang 5 nam 2017 

BAO cisio CUA BAN KIEM SOAT 
TAI HAI HOI DONG CO DONG THIAING NIEN NAM 2017 

TONG CONG TY HANG KHONG VIVI' NAM - CTCP 

Can cit cherc nang, nhiem vu dm Ban Kiem soat (BKS) duorc quy Binh tai LI* 
doanh nghiep,Di&1 ,1e TCTHK va Quy ch6 to chic va hoat dOng 	BKS, BKS xin bao 
cao Dai hOi (long co dong (DHDCD) hoat d'Ong va k'et qua thirc hien cong tac kiem soat 
cua BKS nam 2016 nhu sau: 

I. HOAT DQNG VA KET QUA KIEM SOAT NAM 2016 

1. Hoat Ong ciia Ban lam soat 

Ban Kiem soat,cua TCTHK Om 1 Truemg ban va 2 thanh vien. Hoat 'Prig cua cac 
thanh vien BKS nam 2016 tap trung vao mot so not dung chit yeu sau: 

1.1. Tham gia va coy  kin tai cac,ctiOc hop dm HOi dOng quan tri Tong cong ty va 
cac cuOc hop giao ban hang thang dm Tong cong ty. 

TT Thanh vien BKS Chin vu 
Ngay ha,t • inn IA that'll 
vien BKS 

SO but"i hop 
HDQT có d3i 

Bien BKS 
tham do' 

LS,  do khong tham do' 
hop 

1 Ong Lai Him Phu& 
Twang 

BKS 
12/3/2015 20/29 

Tai cac phien hop 
HDQT, BKS deu dr it 
nhal 01 dai dien tham 

du hop. 

2 Ong Mai Rau Tho TV BKS 12/3/2015 28/29 

3 
Ong Hoang Thanh 
Qu57 

TV BKS 12/3/2015 27/29 

1.2. Thgc hien k'e hoach hoat dOng nam 2016 dm BKS ten cac link we: giam sat 
viec thirc hien nghi guy& DHDCD, hoat dong san xuat kinh doanh (SXKD), hoat d'Ong 
ci‘u tu; tham dinh Bao cao tai chinh (BCTC), giam sat tinh hinh tai chinh cua TCTHK; 
giam sat hoat dOng ctia HDQT va Ban giam doe (BGD). 

1.3. BKS thirc hien hop dinh ky theo quy dinh de tong hop va thong nha't ket qua 
kiem soat hang quy nhu sau: 

- Quy 1/2016: TOng k'et hog dOng cua BKS nam 2015 va xay Ong ke hoach hoat 
dOng cua BKS nam 2016; Thao luau va th'6ng nh'At k'et qua tham dinh BCTC nam 2015, 
giam sat tinh hinh thirc hien nghi quy& quY.  1/2016. 

1 



- Q411/2016: Thao luan va th6ng nhat tinh hinh thuc hien ke hoach SXKD 6 thang 
va tinh hinh thuc hien Nghi quyet q4 II nam 2016. 

- Qu3'T 111/2016: Thong qua ket qua tham dinh BCTC 6 thang dau nam 2016 ctla Ban 
KTNB, did() luan va thong nhat tinh hinh thuc hien ke hoach 9 thang; giam sat tinh hinh 
thuc hien Nghi guy& y13'7111/2016. 

- Qu3',7 IV/2016: Thao luan va thiSng nhat tinh hinh thuc hien ke hoach SXKD nam 
2016, Ice hoach nam 2017 va tinh hinh thuc hien Nghi guy& qu5TIV nam 2016. 

2. Kk qua kiem. soat 

2.1. Hogt Ong SXKD 

Nam 2016, nho• su tang tnfong cao ctia thi truong van tail hang khong (tang 26,8% so 
vai nam 2015), mai trung - kinh doanh thuan loi vai gia dau thap va tST gia ngoai to on 
dinh, ding vai su giam sat, chi dao kip tiled, sat sao cua HDQT va BGD, TCTHK da hoan 
thanh wort mire ke hoach (KH) cac chi tieu hieu qua SXKD, dam bao thu nhap cho ngtroi 
lao Ong va quy'en lgi cho cac c6 dong. 

MOt s6 chi tieu chinh nhu sau: 

Chi tieu ket qua SXKD nam 2016 C ling ty 
me Holp nhAt 

Tiing doanh thu va thu nh4p 58,389 71,641 
Trong do: Doanh thu hogt dOng SXKD va TC 57,909 71,064 

Timg chi phi SXKD, tai chinh va khac 56,678 69,040 
Trong do: Chi phi hogt clOng SXKD va TC 56,675 68,997 

Lgi nhuan thuan tir boat dOng kinh doanh 1,234 2,067 
Lei nhu4n trrnrc thu 1,711 2,601 
Lei nhu4n sau thu 1,703 2,105 

2.2. Hoed crOng dciu tte 

Nam 2016, tong gia tri. thuc hien dau tu bang - 8.789 tST d6ng, dat 88.5% so vai KH, 
gia tri giai ngan dat 8.772 tST clang, bang 88.4% so vai KH nam. Trong do, dau tu tau bay 
la 7.497 tST d6ng, dat 96.2% so vai KH. 

Trong ram 2016, cong tac dau to cua TCTHK tap trung vao cac du an dau tu tau 
bay, du an dau tu trang thik bi phuc vu khai thac dOi tau bay the he mai A350, B787, cac 
Oran xay dung co sa ha tang nham dap ling hog dOng SXKD 	TCTHK va nang cao 
chat lugng dich v‘.1. Cac du an phis hop vai chien lugc, quy hoach, trien khai theo dUng not 
dung phe duyet. C6ng tac bao cao, giam sat danh gia cac du an dau to dugc thuc hien theo 
quy dinh. 

2.3. Bcio cao till chinh vet tinh hinh tai chinh ctia TCTHK 

BKS da phi hop vai Uy ban Kiem toan (UBKT) chi dao Ban KTNB ph& hop chat 
the vai Ban 

de 
va. Kiem toan, 	 , dOc lap KPMG tong trong viec tham dinh BCTC. 

Nhang vande ph& sinh lien quan den che dO, chinh sach toan nhu hach toan doanh thu 
chua thuc hien doi vai Chuang trinh kha.ch hang thuong xuyen, hach toan khoan ho trg tin 
dung dugc cap theo hop &Ong vat lieu va sira china dOng co, du phong dau tu tai chinh dai 
han,... deu da dugc giai quyet kip th6i. Bao cao kiem toan dugc phat hanh dung tiled han, 
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toan b6 cac di6rn ngoai trir caa ki6m toan d6c lap trong Ba.o eh) ki6m toan cra dugc giai 
quyet tr* de. 

MOt s6 chi tieu chinh trong BCTC nam 2016 nhu sau: 

Chi tieu bang CDKT Cong ty 
me Hop nhat 

Tong tai san 87,033 96,480 
- Tai san ngan hgn 12,913 22,309 
- Tai san dai hgn 74,120 74,171 
Tong no' phai tra 70,731 80,235 
- No' ph& trci ngan hgn 20,404 29,362 
- No. phai trci dai hgn 50,327 50,873 
Win chit so' him 16,302 16,245 

Trong do von OP dig chit so haw 12,275 12,275 
Nghia vu thue di Op NSNN trong nam 1,005 5,193 

WA so chi tieu tai chinh dm Cong ty me Nam 2016 Nam 2015 
ROS (LNTT/DT) (%) 2.93 0.50 
ROA (LNTT/TS binh quan) (%) 2.01 0.36 
ROE (LNTT/VCSH binh quan) (%) 11.85 2.63 
He s6 ng vay ten von chit so.  him (lan) 3.43 4.70 
H" so kha nang thanh toan lai vay (EBIT/CP lai vay) 
(lan) 2.33 1.35 

Nam 2016, cac chi s6 v'e Icha nang sinh 16i cua TCTHK dugc cai thin clang ke so 
vai nam truac: ROE tang tir 2,63% len 11,85%, ROA tang tit 0,36% len 2,01%, ROS tang 
tir 0,50% len 2,93%. 

Nh6 hoan thanh vi& ban c6 phan cho nha dau tu chin lugc va vi& mot phan von 
dau tu d6i tau bay dugc thu xep theo hinh thtirc ban va cho thue lai tau bay nen nguon von 
chit sa hau tang, ng vay giam, ty le von vay tren von chit s6 hitu giam tir 4,7 lan nam 2015 
xuOng con 3,43 lan nam 2016. 

2.4. Tinh hinh time hien Nghi quyit DHDCD, Nghi quyet HDQT 

- Trong nam 2016, HDQT TCTHK da ban hanh 344 Nghi quy6t va 269 quyet dinh 
d6 tri6n khai dux hil6n Nghi quyet cua DHDCD nam 2016 va DHDCD bat thuang nam 
2017, bao 

NQ s6 02/NQ-DHDCD ngay 23/5/2016 v6 1(6 hoach SXKD nam 2016, nguyen 
tac 1)6 sung guy ti6n luang trong truong hgp lgi nhuan thyt hi6n vugt chi tieu k6 hoach; 
phuang an phan ph6i lgi nhuan nam 2015; tien luang, this lao nam 2015 va ke hoach 2016 
va hra chon ki6m toan d6c lap ki6m toan BCTC giai down 2016-2018. 

(ii) NQ s6 02/NQ-DHDCD ngay 20/2/2017 v6 vi& Ikra ch9n ANA Holdings Inc. trot 
thanh c6 'long chien lugc cua TCTHK tir 01/7/2016; sir dung von thu dugc tir vi& phat 
hanh them c6 phan cho ANA 116 sung On kinh doanh cua TCTHK de phat tri6n d6i bay 
va sir dung thang du von tir viec phat hanh c6 phan cho ANA de tang von di6u le cua 
TCTHK; sira doi, 1)6 sung Dieu le TCTHK va chit truang ban va cho thu'e lai 04 tau bay 
cua TCTHK. 
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- Cac Nghi guy& cua HDQT TCTHK dugc TGD da trien khai thirc hien day 

2.5. Hogt clOng ciia Hoi cMng quan tri va Ban gicim 

- Trong nam 2016, HO'i dtmg guar' tri da. t6 chirc 29 phien hop va to chili( xin y kien 
bang van ban theo dAng quy dinh. Hoat dOng cua HDQT tuan thit quy dinh cua phap lust 
va cua TCTHK, dap Ung yeu cau host dOng san xuat kinh doanh. 

- Nghi quyet, Quyet dinh cua HDQT ban hanh dUng trinh tu, dung tham' quyen va 
phi hop vOi quy dinh cua phap lust va cua TCTHK. 

- BGD da trien khai thirc hien cac nghi quyet, quyet dinh cua HDQT kip thai, dieu 
hanh linh hoat va có nhieu giai phap de khac phvc kilo khan, dam bao hoat Ong san xuat 
kinh doanh có hieu qua. 

- Viec cong Ix') thong tin dugc thyc hien kip tiled, dung quy dinh. 

3. Thu lao cua thanh vien BKS 

Thu lao chi tra cho cac thanh vien BKS thirc hien theo Nghi quy& so 507/NQ-
HDQT/TCTHK ngay 24/3/2017 dm HDQT TCTHK, tang so vai ke hoach do lx;') sung 
18% tuang *rig vbi lgi nhuan vugt 9% theo quy dinh tai Thong tu 28/2016/TT-
BLDTBXH ngay 01/9/2016, chi ti6t nhu sau: 

DVT: Ding 

TT Thanh vien BKS Chuc vu 
St) 

thing 
Thu la o 

2016
nam 
 Thu lao thing 

1 Ong Lai Hiru Phtrot Trixong BKS 12 27.252.962 	327.035.544 

2 Ong Mai Hau Th9 TV BKS 12 17.033.101 204.397.212 

3 Ong HoIng Thanh QuS,  TV BKS 12 17.033.101 204.397.212 

COng 735.829.968 

4. Viec ph& hcrp hoat Ong gifia Ban ki'esm soat vifri HOi &Ong quail tri, T6ng 
Giam doc va co thing 

Viec phi hgp hoat dOng gift BKS vbi HDQT, T6ng Giam d6c va c6 dong dugc 
duy tri va thirc hien tot. BKS,da thirc hien eh& nang, nhiem vv, quyen han &Joie quy dinh 
tai Dieu TCTHK, luon phoi hop chat the vOi HDQT va Ban Giam doc trong viec thirc 
thi nhi'em vv. Ban Giam doc va cac bo phan chirc nang luon tao dieu kien va phoi hop tot 
vbi BKS tren m9i linh virc hog dOng. 

II. KE HOACH HOAT DONG NAM 2017 

Trong nam 2017, Ban kiem soat fief) tvc thrc hirt nhiem vu theo quy dinh, trong do 
tap trung vao cac not dung chinh sau: 

1. Giam sat thirc hien Nghi quy& cua DHDCD, ban hanh, trien khai va thuc hien 
Nghi quye't HDQT TCTHK. 

2. Giam sat host dOng SXKD va host (Icing d'au tu cua TCTHK. 

3. Tham dinh cao bao tai chinh, bao cao ket qua tai Dai hOi d6ng c6 Tong TCTHK. 
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4. Giam sat viec tuan thu cac quy dinh 1,T• cong b6 thong tin cila TCTHK theo cac 
quy dinh cua phap luat. 

5. Wm sat viec thirc hien ke hoach tang von cua TCTHK; Giam sat viec tlArc hien 
viec ban, ban va cho thug lai tau bay; Giam sat viec thgc hien viec giam sat d4C biet doi 
voi JPA va K6 . 

, 6. Giam sat thuc hien khuyen cao 	Kim toan not bO va cac co.  quan kiem tra, 
kiem toan khac. 

III. KIEN NGHT 

Ban kiem soat kinh de nghi DHDCD TCTHK: 

- ThOng qua Bao cao hoat dOng dm Ban kiem soat TCTHK nam 2016. 

- Phe duyet Bac, cao tai chinh Cong ty me va Bab cao tai chinh hop nhdt cua 
TCTHK da dime kiem toan nam 2016. 

Tren day la bao cao dm Ban kiem soat da dtxgc cac thanh vien Ban kiem soat th6ng 
nhat thong qua. 

Xin tran tong bao cao. 

Nal nh(in: 
- Hoi Sing quan tri; 

Ban Giam doc; 
- Cac thanh vien BKS; 
- Lau VT, KTNB (liennpt). 

TM. BAN KIEM SOAT 
TRIIONG BAN 

Lai Hiru Phu'&c 
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NỘI DUNG SỐ 4 

Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 

 

Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP kính trình 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phê duyệt Báo cáo tài chính riêng 

lẻ, hợp nhất kiểm toán năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 

của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP như sau: 

I- Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã 

được Công ty Kiểm toán KPMG thực hiện kiểm toán, được Ban kiểm soát TCT 

kiểm tra, thẩm định và được công bố thông tin công khai theo quy định. Báo cáo 

tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bao gồm các nội dung: 

1. Báo cáo của Ban Giám đốc 

2. Báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập 

3. Bảng cân đối kế toán  

4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

6. Thuyết minh Báo cáo tài chính  

Chi tiết Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của TCT được gửi 

kèm theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và được công bố 

công khai trên website của TCT (www.vietnamairlines.com). 

Ý kiến của kiểm toán độc lập: KMPG không đưa ý kiến ngoại trừ, ý kiến 

trái ngược hoặc từ chối đưa ý kiến trên BCTC Công ty mẹ và BCTC hợp nhất. 

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2016 đã được 

kiểm toán: 

ĐVT: VNĐ 

CHỈ TIÊU CÔNG TY MẸ HỢP NHẤT 

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 
  

A. Tổng tài sản 87.032.673.898.651 96.480.327.705.821 

1. Tài sản ngắn hạn 12.913.003.969.617 22.309.076.409.828 

2. Tài sản dài hạn 74.119.669.929.034 74.171.251.295.993 

B. Tổng nguồn vốn 87.032.673.898.651 96.480.327.705.821 

1. Nợ phải trả 70.730.734.200.195 80.235.683.786.129 

2. Vốn chủ sở hữu  16.301.939.698.456 16.244.643.919.692 

Trong đó: 
  

- Vốn góp của chủ sở hữu 12.275.337.780.000 12.275.337.780.000 

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1.737.120.732.678 1.801.088.143.876 

http://www.vietnamairlines.com/
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CHỈ TIÊU CÔNG TY MẸ HỢP NHẤT 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH 

DOANH 
  

1.Tổng doanh thu và thu nhập 58.388.605.535.271 71.641.970.369.169 

Trong đó: Doanh thu hoạt động sản 

xuất kinh doanh và hoạt động tài chính 
57.908.905.387.172 71.063.594.270.255 

2. Tổng chi phí sản xuất kinh doanh, tài 

chính và khác      
56.677.631.871.574 69.041.388.523.736 

Trong đó: Chi phí hoạt động sản xuất 

kinh doanh và tài chính 
56.674.808.334.756 68.996.598.785.250 

3. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 

doanh 
1.234.097.052.416 2.066.995.485.005 

4. Lợi nhuận trước thuế 1.710.973.663.697 2.600.581.845.433 

 - Chi phí thuế thu nhập hiện hành 7.716.740.942 340.669.014.103 

 - Chi phí thuế thu nhập hoãn lại  154.675.736.633 

5. Lợi nhuận sau thuế 1.703.256.922.755 2.105.237.094.697 

Trong đó :  

 - Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ 
1.703.256.922.755 2.054.563.627.762 

- Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông 

không kiểm soát 
 50.673.466.935 

 II. Phương án Phân phối lợi nhuận của công ty mẹ năm 2016. 

- Tổng kết quả kinh doanh sau thuế năm 2016 đạt 1.703.256.922.755 đồng 

- Phương án phân phối lợi nhuận như sau: 

ĐVT: VNĐ 

STT Nội dung Giá trị 

I Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối 1.737.120.732.678 

1 
Số lợi nhuận năm trước còn lại theo NQ ĐHĐCĐ thường 

niên 2015 (09 tháng cuối 2015) 
19.017.059.888 

2 Số lợi nhuận năm trước bổ sung thêm theo KTNN 14.846.750.035 

3 Số lợi nhuận sau thuế năm 2016 1.703.256.922.755 

II Tổng số đề nghị phân phối 450.576.776.706 

 
Trích quĩ khen thưởng, phúc lợi (02 tháng lương TH) 449.190.424.206 

 
Trích quĩ thưởng người quản lý (1,5 tháng lương TH) 1.386.352.500 

III Lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích quỹ 1.286.543.955.972 

IV Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền (6%) 736.520.266.800 

V Lợi nhuận sau thuế còn lại 550.023.689.172 
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Kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua và giao cho HĐQT chỉ 

đạo thực hiện việc trích lập các quỹ, quyết định thời điểm và thủ tục chi trả cổ tức 

năm 2016 bằng tiền cho cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng 

công ty Hàng không Việt Nam – CTCP. 

Trân trọng kính trình.  
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NỘI DUNG SỐ 5 

Báo cáo tình hình thực hiện quỹ tiền lương, thù lao năm 2016 và quỹ tiền 

lương, thù lao kế hoạch năm 2017 của HĐQT và Ban Kiểm soát  

---------------------------------------------------- 

 

Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP kính trình 

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua báo cáo tình hình thực hiện 

quỹ tiền lương, thù lao năm 2016 và kế hoạch năm 2017 đối với các thành viên 

Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT) và Ban 

Kiểm soát như sau: 

 

 I. Thực hiện quỹ tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2016. 

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 23/5/2016 đã phê duyệt 

quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2016 của HĐQT và BKS là 7.402,6 triệu 

đồng, trong đó: 

- Quỹ tiền lương  : 6.366,0 triệu đồng 

- Quỹ thù lao  : 1.036,6 triệu đồng   

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định điều chỉnh (nếu có) quỹ 

tiền lương, thù lao kế hoạch và phương pháp xác định quỹ tiền lương, thù lao thực 

hiện căn cứ vào quy định của Nhà nước, quy mô Tổng công ty, kế hoạch và kết 

quả SXKD năm 2016 của Tổng công ty. 

2. Ngày 13/6/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 53/2016/NĐ-CP 

về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp 

chi phối của Nhà nước. Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư số 28/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thi hành Nghị định số 53/2016/NĐ-CP. 

Căn cứ các quy định của Nhà nước nêu trên và theo Báo cáo tài chính kiểm 

toán năm 2016, TCTHK đã hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD với chỉ tiêu lợi 

nhuận thực hiện năm 2016 tăng 9% so với kế hoạch. Vì vậy tổng quỹ tiền lương, 

thù lao thực hiện năm 2016 của HĐQT và BKS là 8.241,12 triệu đồng, trong đó: 

- Quỹ tiền lương : 7.136,64 triệu đồng 

- Quỹ thù lao : 1.104,48 triệu đồng   

 3. HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực 

hiện năm 2016 của HĐQT, BKS như báo cáo nêu trên. 
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II. Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2017 

 1. Cơ sở xác định 

 - Kế hoạch SXKD năm 2017 của Tổng công ty; 

- Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực 

hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ 

phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; 

 2. Nguyên tắc xác định: 

 2.1. Quỹ tiền lương kế hoạch của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách 

được xác định căn cứ theo: 

 - Mức tiền lương bình quân kế hoạch năm 2017 của thành viên Hội đồng 

quản trị chuyên trách (bằng mức tiền lương bình quân kế hoạch năm 2016). 

 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách: 04 người 

 2.2. Quỹ thù lao kế hoạch của thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm và 

thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm được xác định căn cứ theo: 

 - Mức thù lao kế hoạch của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm xác định 

bằng 20% mức tiền lương kế hoạch của từng chức danh chuyên trách tương ứng. 

 - Số lượng thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 05 người. 

3. HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua: 

3.1. Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban 

Kiểm soát là 7.272 triệu đồng, trong đó: 

 - Quỹ tiền lương : 6.048 triệu đồng 

 - Quỹ thù lao : 1.224 triệu đồng 

3.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT: 

- Quyết định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 của HĐQT, BKS 

căn cứ quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017, kết quả SXKD năm 2017 của 

TCTHK và các quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016. 

 - Quyết định mức tiền lương, thù lao phát sinh thêm trong trường hợp thay 

đổi thành viên HĐQT, BKS (nếu có) phù hợp với nguyên tắc xác định tiền lương, 

thù lao của các thành viên còn lại. 

 Trân trọng kính trình. 
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 Phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu chào bán 

cho cổ đông hiện hữu của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP 

 

 

Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP kính trình Đại hội 

đồng Cổ đông thường niên năm 2017 thông qua chủ trương phát hành thêm cổ 

phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ tại Tổng công ty Hàng 

không Việt Nam - CTCP với các nội dung sau:  

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH. 

Bổ sung vốn điều lệ để thực hiện Dự án mua máy bay B787-9/A350 và bổ sung 

vốn lưu động của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP. 

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH. 

1. Tổ chức phát hành Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP 

2. Mã chứng khoán HVN 

3. Loại cổ phiếu phát hành Cổ phiếu phổ thông 

4. Mệnh giá cổ phiếu 10.000 VNĐ/cổ phiếu 

5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 1.227.533.778 cổ phiếu 

6. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm 191.191.377 cổ phiếu 

7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 1.911.913.770.000 đồng 

8. Số lượng CP dự kiến phát hành cho các 

đối tượng: 

- Phát hành cho cổ đông Nhà nước 

- Phát hành cho ANA Holdings Inc. 

- Phát hành cho các cổ đông khác 

 

 

164.730.291 cổ phiếu 

 16.769.069 cổ phiếu 

 9.692.017 cổ phiếu 

9. Giá phát hành 10.000 VNĐ/cổ phiếu 

10. Phương thức phát hành Theo phương pháp thực hiện quyền mua cổ 

phiếu phát hành thêm 

11. Đối tượng phát hành Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại 

ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện 

quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. 



 

12. Thời điểm phát hành dự kiến Dự kiến Quý IV/2017 hoặc một thời điểm 

khác theo quyết định của HĐQT được 

ĐHĐCĐ ủy quyền 

13. Chuyển nhượng cổ phiếu Không bị hạn chế chuyển nhượng 

14. Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu 

phát hành thêm. 

15,5753%.  

Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực 

hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ 

được hưởng 1 quyền mua cổ phiếu phát 

hành thêm. Cứ 100 quyền sẽ được mua 

15,5753 cổ phiếu phát hành thêm. 

Xử lý cổ phiếu lẻ phát hành do làm tròn: Cổ 

phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn 

xuống đến hàng đơn vị. 

Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển 

nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành của 

mình cho người khác theo giá thỏa thuận 

của hai bên. Quyền mua chỉ được chuyển 

nhượng một lần (người nhận chuyển 

nhượng cổ phiếu không được chuyển 

nhượng tiếp cho người thứ ba) 

15. Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có) 

Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu lẻ do không chào bán hết được 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối tiếp cho các 

đối tượng khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty với giá không thấp hơn 

giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đợt phát hành thành công ở mức tối đa. Nghị 

quyết của HĐQT về việc lựa chọn đối tượng mua số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu không 

chào bán hết được công bố trên website của Tổng công ty Hàng không Việt nam-

CTCP trong thời hạn 24h để các cổ đông nắm được. 

16. Số tiền thu được và Phương án sử dụng số tiền thu được: 

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ là 1.911.913.770.000 đồng. Số tiền 

này sẽ dùng để thanh toán/bù đắp tiền mua máy bay B787-9/A350 và thanh toán các 

dịch vụ phục vụ hoạt động SXKD. 



 

17. Cơ cấu cổ đông sau phát hành: 

Đối tượng Số lượng cổ phần Tỷ lệ 

1. Cổ đông Nhà nước 1.222.368.291  86,160% 

2. ANA Holdings Inc.  124.438.007 8,771% 

3. Cổ đông khác  71.918.857  5,069% 

Tổng cộng 1.418.725.155  100%  
 

18. Niêm yết/đăng ký giao dịch tập trung cổ phiếu phát hành thêm 

Số lượng cổ phiếu chào bán theo Phương án đã nên sẽ được được đăng ký lưu ký bổ 

sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đồng thời đăng ký giao dịch tập 

trung bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hanh. 

 

III. KIẾN NGHỊ. 

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua: 

1. Chủ trương phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn 

điều lệ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP theo nội dung nêu trên.  

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện những công việc sau đây: 

- Quyết định các vấn đề cần thiết về Phương án (gồm cả điều chỉnh Phương án 

cho phù hợp với điều kiện thực tế và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước 

có thẩm quyền (nếu có); 

- Quyết định các vấn đề cụ thể nêu trong Phương án, kể cả hồ sơ chào bán, thời 

điểm chào bán, số cổ phần được chào bán cụ thể trong phạm vi số cổ phần được 

quyền chào bán và xử lý số cổ phần lẻ do làm tròn và số cổ phần không được 

đăng ký mua hết; 

- Quyết điṇh việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh kế hoac̣h sử duṇg vốn thu đươc̣ 

đảm bảo hiệu quả, phù hơp̣ với thưc̣ tế kinh doanh của Vietnam Airlines; và 

- Quyết định mọi vấn đề và thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để 

triển khai thành công Phương án, kể cả công bố thông tin, đăng ký việc sửa đổi, 

bổ sung Giấy phép hoaṭ động và Giấy chứng nhận Đa ̆ng ký doanh nghiệp có 

liên quan đến viẹ ̂c tăng vốn điều lệ theo Phương án, đăng ký lưu ký bổ sung và 

đăng ký giao dịch tập trung đối với số cổ phiếu được chào bán thành công theo 

Phương án với Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và Sở giao dịch chứng 

khoán Hà Nội (HNX). 

- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ TCTHK liên quan đến việc thay đổi 

mức vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phiếu. 
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