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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
TỔNG CÔNG TY 

CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP 
                                                    ________________________________  
 

Số : /BC-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

         Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng  năm 2018 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2018 CỦA HỘI 
ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM-CTCP 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 
 

 Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) 

xin trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng 

hoạt động năm 2018 như sau: 

I. CÁC CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA ACV 

NĂM 2017 

Chi tiết về sản lượng, chỉ số tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh xin 

mời quý cổ đông xem Báo cáo thường niên năm 2017 và Tài liệu họp Đại hội đồng 

cổ đông thường niên 2018 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. 

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 

Là cơ quan quản lý hoạt động của ACV trên cơ sở các mục tiêu chiến lược 

được Đại hội đồng cổ đông thông qua, với mục tiêu tiếp tục tăng trưởng an toàn, 

hiệu quả và bền vững, Hội đồng quản trị đã xây dựng và ban hành kịp thời các Quy 

chế quản trị, Quy chế hoạt động của ACV để từ đó quyết định xây dựng chiến 

lược, kế hoạch phát triển 05 năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của 

ACV báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua. Các quy định, quy chế và 

hoạt động của ACV ban hành đều tuân thủ theo các quy định về quản trị doanh 

nghiệp đối với công ty đại chúng quy mô lớn. 

Căn cứ Điều lệ, những quy chế và quy định đã ban hành, Hội đồng quản trị 

đã phân cấp cho Ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày, 

quyết định tổ chức triển khai các dự án đầu tư, sửa chữa theo các quyết định, nghị 

quyết, kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động mà Hội đồng quản trị và 

Đại hội đồng cổ đông giao cho. 

Hội đồng quản trị thực hiện các quyền và nghĩa vụ cổ đông, thành viên góp 

vốn, thành viên liên doanh thông qua việc quản lý Người đại diện phần vốn đầu tư 
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của ACV tại các doanh nghiệp khác. Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo 

Người đại diện thực hiện quyền của ACV tại các doanh nghiệp khác theo quy định 

của Pháp luật và Điều lệ doanh nghiệp đó trên nguyên tắc không làm tổn hại đến 

lợi ích của các doanh nghiệp, cổ đông khác.  

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt 

Nam – CTCP đã tổ chức 32 cuộc họp HĐQT, ban hành hơn 450 văn bản Nghị 

quyết/Quyết định Hội đồng quản trị. Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều 

có sự tham dự của Ban Kiểm soát với tư cách giám sát viên.  

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, Đại hội đã bầu thay thế Chủ tịch 

Hội đồng quản trị (do ông Nguyễn Nguyên Hùng nghỉ hưu theo quy định pháp 

luật), ông Lại Xuân Thanh đã được tín nhiệm giới thiệu và được Đại hội đồng cổ 

đông bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 25/6/2017. Theo Báo cáo 

ghi nhận sự tham gia của các thành viên HĐQT tại các cuộc họp HĐQT cho năm 

2017 như sau: 

Thành viên HĐQT Chức danh Số buổi Tỷ lệ Ghi chú 

 

Ông Nguyễn Nguyên Hùng 

 

Nguyên Chủ tịch 

HĐQT 

 

14/14 

 

100% 

Thời gian họp từ 

01/01/2017 đến 

25/6/2017 

Ông Lại Xuân Thanh Chủ tịch HĐQT 18/18 100%  

Ông Lê Mạnh Hùng Thành viên HĐQT 32/32 100%  

Ông Đào Việt Dũng Thành viên HĐQT 32/32 100%  

Bà Lê Thị Diệu Thúy Thành viên HĐQT 29/32 91% Do bận lịch công tác 

III. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

 Năm 2017, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát Ban Tổng Giám đốc 

trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, Quyết định của Hội 

đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông bằng các phương pháp như sau: 

 - HĐQT tổ chức họp định kỳ hàng tuần để xem xét tình hình thực hiện kế 

hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, kịp thời điều chỉnh chính sách và 

chiến lược kinh doanh của Tổng Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế, phân 

tích đo lường rủi ro và giải quyết kịp thời các vấn đề, vướng mắc phát sinh. 
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 - Ngoài các cuộc họp định kỳ, Hội đồng quản trị xem xét và cho ý kiến bằng 

văn bản với các phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài kế hoạch 

hoặc vượt thẩm quyền của Ban Tổng Giám đốc. 

 - Phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát, với tư cách là giám sát viên đại diện 

cho cổ đông, HĐQT tiếp nhận ý kiến đóng góp và đề xuất của Ban Kiểm soát một 

cách cởi mở, từ đó cân nhắc trong các quyết định quản trị điều hành. 

 - Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban hàng quý 

với Ban Tổng Giám đốc và cán bộ chủ chốt, nghe báo cáo, cùng phân tích theo sát 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kịp thời nắm bắt tình hình thị trường 

và trạng thái kinh doanh để báo cáo, xin ý kiến Hội đồng quản trị xem xét điều 

chỉnh, ra quyết định khi thị trường, hoạt động sản xuât kinh doanh diễn ra bất 

thường. 

 - Hội đồng quản trịbám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và kịp thời xem 

xét để xử lý các phát sinh ngoài kế hoạch cũng như quyết định những nội dung 

vượt phân cấp của Ban Tổng giám đốc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

 Kết quả giám sát: 

Năm 2017, kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Cảng hàng 

không Việt Nam – CTCP tiếp tục tăng trưởng bền vững. Ban Tổng Giám đốc đã 

hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 do Đại hội đồng 

cổ đông giao phó, đồng thời cũng thực hiện tốt việc xây dựng mội trường kinh 

doanh dựa trên nền tảng phát triển bền vững, từng bước hoàn thiện công tác quản 

trị nội bộ. 

Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng 

Giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của 

Pháp luật hiện hành, Điều lê Tổng công ty, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, 

đồng thời thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao cẩn trọng, đảm bảo lợi ích 

hợp pháp tối đa của Tổng công ty và cổ đông.  

Tuy nhiên, trong năm 2017, tình hình triển khai một số công trình dự án còn 

chậm so với kế hoạch đề ra; công tác giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch chưa đạt 

yêu cầu. Nguyên nhân là từ nhiều yếu tố chủ quan và khách quan, một số dự án 

còn vướng quy hoạch, đặc biệt cơ chế chính sách đầu tư, quản lý, khai thác tài sản 

khu bay chưa được thông qua; dẫn đến nhiều công trình trọng điểm chưa thể triển 

khai. Ngoài ra công tác đảm bảo an ninh an toàn tuy đã được chú trọng, không để 

xảy ra sự cố nào đáng tiếc, nhưng vẫn còn một số sự việc gây dư luận trong xã hội, 

ảnh hưởng đến hình ảnh của Tổng công ty. 
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IV. ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 

Năm 2018 dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục đà tăng trưởng, mặc dù 

vậy Tổng công ty cũng có thể tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức như 

sau: 

- Sự tăng trưởng nhanh của vận tải hàng không nhưng tốc độ phát triển cơ sở 

hạ tầng chưa tương xứng dẫn tới một số Cảng hàng không bị quá tải. Trong đó, đặc 

biệt năng lực khai thác của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bị giới hạn do 

thiếu quỹ đất nâng cấp hạ tầng, việc đầu tư nâng cấp, cải tạo chưa được triển khai 

do quy hoạch chưa được thông qua, cơ chế chính sách đầu tư khu bay còn nhiều 

vướng mắc; Ngoài ra, một số Cảng hàng không sân bay khác cũng đã bị quá tải, tắc 

nghẽn nhưng chưa thực hiện được việc đầu tư tăng công suất vì nhiều lý do: thiếu 

quỹ đất, vướng đền bù GPMB, vướng quy hoạch… 

- Tình hình chính trị, an ninh trên thế giới và trong nước tiếp tục có những 

diễn biến phức tạp. 

- Việc tháo gỡ cơ chế đầu tư, quản lý, sử dụng khai thác khu bay chưa kịp 

thời dẫn đến việc đầu tư nâng cấp cải tạo các công trình trong khu bay chưa được 

triển khai kịp thời, đồng bộ. 

- Việc quyết toán thuế trong quá trình cổ phần hóa tổng công ty còn chậm 

dẫn đến việc quyết toán vốn Nhà nước chưa thực hiện xong.  

Tuy nhiên, tiếp bước với kết quả và thành quả đã đạt được, ACV tự tin sẽ 

tiếp tục hướng tới năm 2018 thành công với các chỉ tiêu kế hoạch tài chính quan 

trọng: 

- Tổng doanh thu dự kiến: 16.029 tỷ đồng 

- Lợi nhuận trước thuế : 5.665 tỷ đồng 

Để đạt được các mục tiêu trên, Hội đồng quản trị xác định các định hướng 

hoạt động chủ yếu bao gồm: 

- Đảm bảo nguồn lực triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu 

tư trung hạn giai đoạn 2018 – 2025 (bao gồm Dự án Cảng hàng không Quốc tế 

Long Thành). 

- Nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn hàng 

không tại các cảng hàng không sân bay được đặt lên hàng đầu. 

- Tập trung gia tăng lợi nhuận hoạt động kinh doanh,đẩy mạnh toàn diện 

hoạt động sản xuất kinh doanh,thực hiện kiểm soát chặt chi phí hoạt động, tiết 
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kiệm chi phí trên toàn hệ thống từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và lợi 

nhuận. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển tăng nguồn thu dịch vụ phi hàng không. 

- Tập trung xây dựng cơ chế giao việc đầu tư, quản lý, sử dụng tài sản kết 

cấu hạ tầng khu bay cho Tổng công ty.    

- Duy trì phát triển bền vững, giữ vững vị thế và thương hiệu ACV là nhà 

khai thác cảng hàng không hàng đầuViệt Nam, song song với việc đảm bảo hiệu 

quả quản trị và kiểm soát hoạt động. 

- Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị Dự án CHKQT Long Thành và nâng cao năng 

lực khu bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài và một số công trình dự án trọng điểm khác 

(như Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, Nhà ga hành khách CHKQT Cát Bi, Phú Bài, Chu 

Lai, Vinh...). 

- Áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất 

kinh doanh, thực hiện hiện đại hóa các Cảng hàng không đặc biệt trong công tác 

quản lý khai thác. 

- Triển khai các thủ tục để chuyển niêm yết trên HOSE, nâng cao giá trị cổ 

phiếu, cổ phần, thương hiệu và uy tín của ACV. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua! 


