
 
 

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN 
NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP 

TỔNG CÔNG TY 
CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP 

 

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

Số: 17/BC-HĐQT 
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2021 

   

BÁO CÁO  

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020 
 

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

 

 

- Tên công ty: TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP. 

- Địa chỉ: Số 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh. 

- Điện thoại: (84.28) 38485383  Fax: (84.28) 38445127 

- Email: vptct@vietnamairport.vn. 

- Vốn điều lệ: 21.771.732.360.000 đồng. 

- Mã chứng khoán: ACV. 

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm 
soát và Tổng Giám đốc. 

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện. 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 

Trong năm 2020, ACV đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 
và Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 để thông qua các nội dung thuộc thẩm 
quyền của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể: 

Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

1 02/NQ-ĐHĐCĐ 26/06/2020 

- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 
2019 và kế hoạch SXKD năm 2020. 
- Thông qua báo cáo hoạt động năm 
2019 và định hướng năm 2020 của 
HĐQT. 
- Thông qua hoạt động giám sát của Ban 
kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 
2020. 



 
 

Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

- Thông qua BCTC hợp nhất đã được 
kiểm toán năm 2019 và phương án trích 
lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 
2019. 
- Thông qua tờ trình quỹ tiền lương, thù 
lao, tiền thưởng thực hiện năm 2019 và 
quỹ tiền lương kế hoạch của HĐQT và 
Ban kiểm soát năm 2020. 
- Thông qua tờ trình về việc lựa chọn 
công ty kiểm toán BCTC năm 2020 và 
năm 2021. 
- Thông qua tờ trình về việc bổ sung, sửa 
đổi ngành, nghề kinh doanh và bổ sung, 
sửa đổi Điều lệ ACV. 

2 04/NQ-ĐHĐCĐ 15/12/2020 
Thông qua việc đầu tư Dự án thành phần 
3 – Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng 
không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. 

 

II. Hội đồng quản trị 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ  
Ngày bổ 
nhiệm 

Ngày miễn 
nhiệm 

1 Lại Xuân Thanh Chủ tịch HĐQT 28/06/2017 - 

2 Vũ Thế Phiệt 
Thành viên 

HĐQT, Tổng 
Giám đốc 

24/07/2018 - 

3 Đào Việt Dũng 
Thành viên 

HĐQT 
16/03/2016 - 

4 Lê Thị Diệu Thúy 
Thành viên 

HĐQT 
16/03/2016 - 

 
2. Các cuộc họp HĐQT 

Stt Thành viên HĐQT 
Số buổi họp 

HĐQT tham dự 
Tỷ lệ tham 

dự họp 
Lý do không 
tham dự họp 

1 Lại Xuân Thanh 32 100%  



 
 

Stt Thành viên HĐQT 
Số buổi họp 

HĐQT tham dự 
Tỷ lệ tham 

dự họp 
Lý do không 
tham dự họp 

2 Vũ Thế Phiệt 32 100%  

3 Đào Việt Dũng 32 100%  

4 Lê Thị Diệu Thúy 32 100%  

 

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc 

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty và Quy chế quản trị nội bộ, HĐQT đã thực 
hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc sản 
xuất kinh doanh và triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và 
HĐQT trong năm 2020 như sau: 

3.1. Phương pháp giám sát 

 Năm 2020, HĐQT đã thực hiện giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc 
thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của 
HĐQT bằng các phương pháp như sau: 

 - Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ hàng tuần để xem xét tình hình 
thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của ACV, kịp thời điều chỉnh chính sách 
và chiến lược kinh doanh của ACV 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. 

- 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, Hội đồng quản trị 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. 

 - Các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên tham gia các cuộc họp 
giao ban hàng tháng 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 ACV, kịp thời nắm 
bắt, dự báo tình hình thị trường và tình hình kinh doanh của ACV để xem xét 
điều chỉnh, quyết định các giải pháp ứng phó phù hợp khi thị trường, hoạt động 
sản xuất kinh doanh diễn biến bất thường. 

3.2. Kết quả giám sát 

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19, Ban Tổng 
giám đốc đã rất nỗ lực trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh của ACV 
theo đúng định hướng chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm 
bảo hoàn thành và vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2020 và đảm bảo hoạt động kinh 
doanh chính không lỗ. 



 
 

Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát bằng các báo cáo định kỳ về kết quả 
hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình hoạt động của ACV và các báo cáo đột 
xuất khi có yêu cầu, HĐQT 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 lệ 
ACV, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, đảm bảo lợi ích tối đa 
của ACV và cổ đông. 

 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT 

4.1. Hoạt động của Ban Pháp chế - Kiếm toán nội bộ 

Căn cứ theo Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính 
phủ về kiểm toán nội bộ, HĐQT đã ban hành Quyết định số 28/QĐ-HĐQT ngày 
12/2/2020 về việc sửa đổi Quyết định số 242/QĐ-HĐQT ngày 26/06/2018 quy 
định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức các Ban chuyên môn nghiệp vụ 
của Tổng công ty, trong đó Ban Pháp chế - Kiểm toán nội bộ có chức năng, 
nhiệm vụ thực hiện công tác kiểm toán nội bộ của Tổng công ty. 

Ngay sau khi được giao nhiệm vụ, Ban Pháp chế - Kiểm toán nội bộ đã tổ 
chức bộ máy kiểm toán nội bộ và thực hiện kiểm toán nội bộ tại các đơn vị trong 
Tổng công ty. Cụ thể như sau: 

- Số lượng đơn vị đã kiểm toán: 4 đơn vị (Cảng HKQT Cần Thơ, Cảng 
HK Liên khương, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Cảng HK Phù cát) 

- Nội dung kiểm toán: Quản lý và sử dụng vốn, tài sản nhà nước và chế độ 
tài chính; Việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát 
triển đã được phê duyệt; Việc thực hiện các quyết định liên quan đến công tác 
lao động – tiền lương; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống 
tham nhũng; Các nội dung khác có liên quan. 

- Kết quả kiểm toán: qua các đợt kiểm toán đã phát hiện một số các sai 
sót, hạn chế của các đơn vị trong thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, quản 
lý đầu tư xây dựng, công tác tài chính kế toán, lao động tiền lương, quản lý hợp 
đồng, .... Các đơn vị được kiểm toán đã rút kinh nghiệm và thực hiện các biện 
pháp khắc phục. 

Ban Pháp chế - Kiểm toán nội bộ đã báo cáo Tổng Giám đốc, HĐQT công 
tác kiểm toán nội bộ năm 2020, trong đó kiến nghị Tổng công ty tiếp tục thực 
hiện công tác rà soát, hoàn thiện các hệ thống văn bản, quy định quản lý; thực 
hiện công tác bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ; tăng cường công tác 
kiểm tra, giám sát, kiểm toán nội bộ.... để Tổng công ty thực hiện tuân thủ các 
quy định của Nhà nước và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

4.2. Hoạt động của Ban Thư ký  

Ban Thư ký là cơ quan trực thuộc HĐQT, đã thực hiện tốt chức năng 
tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong việc giám sát, kiểm tra hoạt động sản 
xuất, kinh doanh của ACV tuân thủ Điều lệ, Quy chế, Quy định của ACV, việc 
chấp hành chế độ chính sách, quy định của pháp luật; tham mưu giúp việc cho 



 
 

HĐQT trong công tác quan hệ cổ đông, công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông 
thường niên hoặc bất thường, thủ tục chuyển nhượng cổ phần, các quyền, nghĩa 
vụ khác của cổ đông và của ACV theo đúng quy định pháp luật hiện hành. 

 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT 

Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức 32 phiên họp và tổ chức xin ý kiến 
các thành viên HĐQT để ban hành 239 Nghị quyết/Quyết định thuộc thẩm 
quyền của HĐQT. Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm. 

 

III. Ban kiểm soát: 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) 

Stt Thành viên BKS Chức vụ 
Ngày bắt 

đầu là thành 
viên BKS 

Trình độ chuyên 
môn 

1 Huỳnh Thị Diệu Trưởng BKS 1/4/2016 Cử nhân Kế toán 

2 Lê Thị Hương Giang Thành viên BKS 1/4/2016 
Cử nhân Tài chính-

Kế toán 

3 Nguyễn Hữu Phúc Thành viên BKS 4/5/2018 
Kỹ sư Xây dựng - 
Cử nhân Kế toán 

 

2. Cuộc họp của BKS 

Stt Thành viên BKS 
Số buổi 

họp tham 
dự 

Tỷ lệ tham 
dự họp 

Tỷ lệ biểu 
quyết 

Lý do không 
tham dự họp 

1 Huỳnh Thị Diệu 02 100% 100%  

2 Lê Thị Hương Giang 02 100% 100%  

3 Nguyễn Hữu Phúc 02 100% 100%  

Ngoài hai cuộc họp định kỳ nêu trên, các thành viên Ban kiểm soát còn 
thường xuyên trao đổi, thống nhất, quyết định các nội dung, công việc theo chức 
năng, nhiệm vụ được giao theo quy định. 

 

 

 



 
 

3. Hoạt động giám sát của BKS 

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại 
Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP và 
kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2020 thông qua, Ban kiểm soát thực hiện giám sát các nội 
dung sau: 

 - Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019, bán niên năm 2020.  

 - Giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

 - Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT. 

 - Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và nội dung 
chỉ đạo của Ban điều hành đến các đơn vị, chi nhánh của ACV. 

 - Giám sát tình hình tài chính, đánh giá tình hình quản lý và sử dụng vốn, 
thu hồi công nợ. 

 - Đóng góp ý kiến sửa đổi các quy định, quy chế của ACV nhằm tăng 
cường công tác quản trị và tuân thủ pháp luật. 

 - Kiểm tra một số chi nhánh của ACV về công tác tài chính, kế toán và ký 
kết hợp đồng. 

 - Kiến nghị đến HĐQT và Tổng Giám đốc một số nội dung liên quan 
công tác quản lý tài chính. 

 - Giám sát hoạt động đầu tư vốn của ACV vào các doanh nghiệp khác 
thông qua xem xét tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và báo cáo của Người đại 
diện vốn, kiểm soát viên tại doanh nghiệp khác. 

 - Giám sát việc thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ và Kiểm 
toán nhà nước tại ACV. 

 - Giám sát việc thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban QLVNN. 

 - Báo cáo Ủy ban QLVNN về hoạt động giám sát của Ban kiểm soát. 

 
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT và Ban Tổng 
Giám đốc 

 - Ban kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và 
Ban điều hành. 

 - Các kiến nghị của Ban kiểm soát về công tác kế toán tài chính, quản lý 
vốn đầu tư tại doanh nghiệp khác đến HĐQT và Tổng Giám đốc xem xét và chỉ 
đạo thực hiện để đảm bảo lợi ích của ACV, tuân thủ các quy định của Pháp luật 
và các văn bản quản lý nội bộ của ACV. 

 - Các ý kiến đóng góp sửa đổi quy chế kinh doanh dịch vụ phi hàng 
không, quy chế quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, quy chế đào tạo, quyết định 



 
 

ban hành bộ giá dịch vụ hàng không, phi hàng không được HĐQT tiếp thu ý 
kiến và chỉnh sửa nhằm mục đích các quy chế được ban hành phù hợp thực tế và 
đúng quy định. 

 - Một số ý kiến của Ban kiểm soát vẫn còn đang tiếp tục thực hiện như rà 
soát hợp đồng đã ký kết, đôn đốc thu hồi công nợ dịch vụ, thu hồi tiền đền bù 
giải phóng mặt bằng tại Cảng HKQT Đà Nẵng và Cảng HKQT Phú Quốc, thủ 
tục thuê đất sân bay và quản lý sử dụng khai thác cơ sở nhà đất ngoài quy hoạch 
cảng hàng không…./. 

 

IV. Ban điều hành 

Chi tiết tại Phụ lục số 02 đính kèm. 

 

V. Kế toán trưởng 

Chi tiết tại Phụ lục số 02 đính kèm. 

 

VI. Đào tạo về quản trị công ty 

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành 
viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty 
đã tham gia theo quy định về quản trị công ty. 

Không có khóa học được ghi nhận trong kỳ báo cáo. 

 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch 
của người có liên quan của công ty với chính Công ty 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty 

 Chi tiết tại Phụ lục số 03 đính kèm. 

 
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty 
với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ 
2.1. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty 
 Chi tiết theo Phụ lục số 04 đính kèm. 
2.2. Giao dịch giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan 
của người nội bộ 
 Không phát sinh giao dịch. 
 
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với 
công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát 

Không phát sinh giao dịch. 





 

 

PHỤ LỤC 01: NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

1 05A/QĐ-HĐQT 7/1/2020 Về việc cử cán bộ đi công tác tại Singapore. 100% 

2 6/NQ-HĐQT 9/1/2020 
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án mở rộng 

nhà ga quốc tế T2 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. 
100% 

3 7/NQ-HĐQT 9/1/2020 
Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 của 

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. 
100% 

4 9/NQ-HĐQT 9/1/2020 
Điều chỉnh giá thuê hợp đồng cho thuê trung tâm giao dịch hàng không 

Phú Quốc số 1456/TCTCHKMN ngày 23/7/2009. 
100% 

5 10/QĐ-HĐQT 9/1/2020 
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án mở rộng 

nhà ga quốc tế T2 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. 
100% 

6 11/NQ-HĐQT 14/1/2020 
Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam -

CTCP. 
100% 

7 12/NQ-HĐQT 14/1/2020 

Chủ trương thanh lý, nhượng bán tài sản, công cụ dụng cụ hư hỏng không 

sử dụng của Tổng công ty tại Cảng hàng không Liên Khương và Cảng 

hàng không Cà Mau. 

100% 

8 13/NQ-HĐQT 14/1/2020 Sử dụng kinh phí năm 2020 để thực hiện mua sắm sắc phục. 100% 



 

 

STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

9 14/NQ-HĐQT 14/1/2020 

Nội dung báo cáo của Người đại diện vốn ACV tại Công ty cổ phần phục 

vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS) liên quan đến kết quả cuộc họp Hội đồng 

quản trị SAGS ngày 17/12/2019. 

100% 

10 15/QĐ-HĐQT 14/1/2020 
Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng 

công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. 
100% 

11 16/QĐ-HĐQT 14/1/2020 
Bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Phương, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc 

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. 
100% 

12 19/NQ-HĐQT 16/1/2020 Xử lý số liệu năm 2019. 100% 

13 20/NQ-HĐQT 21/1/2020 

Nội dung xin ý kiến của Người đại diện vốn ACV tại Công ty cổ phần 

vận tải hàng không miền Nam (SATSCO) liên quan đến tình hình đầu tư 

và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 của SATSCO. 

100% 

14 23/NQ-HĐQT 3/2/2020 
Đề cử nhân sự để bầu giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch 

vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất. 
100% 

15 24A/QĐ-HĐQT 10/2/2020 
Đổi tên Ban Pháp chế - Hợp tác quốc tế thành Ban Pháp chế Kiểm toán 

nội bộ thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. 
100% 

16 25/NQ-HĐQT 11/2/2020 
Xử lý công nợ của Công ty cổ phần Công trình và thương mại GTVT với 

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. 
100% 

17 27/NQ-HĐQT 12/2/2020 Công tác tổ chức của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. 100% 



 

 

STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

18 28/QĐ-HĐQT 12/2/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 242/QĐ-HĐQT ngày 

26/6/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt 

Nam - CTCP quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức các Ban 

chuyên môn nghiệp vụ của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - 

CTCP (Pháp chế - Kiểm toán nội bộ). 

100% 

19 33/NQ-HĐQT 19/2/2020 
Hạn mức thế chấp, đảm bảo, bảo lãnh mua bán điện chung cho toàn Tổng 

công ty. 
100% 

20 34/NQ-HĐQT 24/2/2020 

KHLCNT điều chỉnh của gói thầu: "Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị 

thu phí ô tô theo thời gian tại 17 chi nhánh CHK trực thuộc 

TCTCHKVN-CTCP" thuộc dự án: "Đầu tư hệ thống thiết bị thu phí ô tô 

theo thời gian tại các chi nhánh CHK trực thuộc TCTCHKVN- CTCP". 

100% 

21 35/NQ-HĐQT 24/2/2020 
Chủ trương thực hiện hạng mục: "Sửa chữa, thay thế hệ thống phân loại 

hành lý tự động tại nhà ga T1- CHKQT Nội Bài". 
100% 

22 41/QĐ-HĐQT 28/2/2020 Về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí. 100% 

23 50/NQ-HĐQT 9/3/2020 

Nội dung xin ý kiến của Người đại diện vốn ACV tại CRTC liên quan 

đến phê duyệt báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án Nhà ga 

hành khách quốc tế - CHKQT Cam Ranh – Giai đoạn 1A. 

100% 

24 51/NQ-HĐQT 9/3/2020 
Đề cử Người đại diện của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - 

CTCP tại Công ty cổ phần nhà ga quốc tế Cam Ranh. 
100% 



 

 

STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

25 52/NQ-HĐQT 9/3/2020 
Mua vật tư dự phòng thiết yếu đảm bảo an ninh an toàn cho các hệ thống 

thiết bị đảm bảo hoạt động bay năm 2020. 
100% 

26 55/NQ-HĐQT 9/3/2020 
Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2020 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam -CTCP. 
100% 

27 60/NQ-HĐQT 13/3/2020 

Điều chỉnh một số nội dung liên quan đến kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói 

thầu số 23 "Bảo hiểm công trình" thuộc dự án "Xây dựng nhà ga hành 

khách T2 - CHKQT Phú Bài". 

100% 

28 61/NQ-HĐQT 13/3/2020 
Ban hành quy chế hoạt động của Ban Quản lý dự án xây dựng nhà ga 

hành khách T2- Cảng hàng không quốc tế Phú Bài. 
100% 

29 63/QĐ-HĐQT 16/3/2020 
Cử người đại diện của Tổng công ty Cảng hàng không Việt nam -CTCP 

tại Công ty cổ phần nhà ga quốc tế Cam Ranh. 
100% 

30 64/QĐ-HĐQT 16/3/2020 
Ban hành quy chế hoạt động của Ban Quản lý dự án xây dựng nhà ga 

hành khách T2- Cảng hàng không quốc tế Phú Bài. 
100% 

31 66/NQ-HĐQT 20/3/2020 Phương án giảm giá dịch vụ hàng không do tác động của dịch bệnh. 100% 

32 69/NQ-HĐQT 24/3/2020 

Về việc lập quy hoạch chi tiết khu chức năng (1/500) hạng mục công 

trình hạ tầng kỹ thuật chung (phạm vi thuộc khu đất còn lại phía Bắc - 

CHKQT Đà Nẵng). 

100% 

33 70/NQ-HĐQT 24/3/2020 Xử lý tài chính đối với nợ không có khả năng thu hồi năm 2019. 100% 



 

 

STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

34 72/NQ-HĐQT 24/3/2020 

Các nội dung xin ý kiến của Người đại diện vốn ACV tại Công ty cổ 

phần phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS) về các nội dung họp Hội đồng 

quản trị SAGS để chuẩn bị họp DHDCD thường niên năm 2020 của 

SAGS. 

100% 

35 73/NQ-HĐQT 26/3/2020 Thông qua báo cáo tài chính năm 2019. 100% 

36 74/NQ-HĐQT 26/3/2020 
Nội dung xin ý kiến của Người đại diện vốn ACV tại Công ty cổ phần 

nhà ga quốc tế Cam Ranh (CRTC). 
100% 

37 76/NQ-HĐQT 26/3/2020 Dừng bán ngoại tệ USD chuyển đổi thành VND. 100% 

38 78/NQ-HĐQT 30/3/2020 
Công tác tổ chức theo Nghị quyết số 2150-NQ/ĐU ngày 18/3/2020 của 

Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam. 
100% 

39 80/NQ-HĐQT 30/3/2020 

Phương án xác định quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện năm 2019 của 

Người lao động và Người quản lý Tổng công ty Cảng hàng không Việt 

Nam -CTCP. 

100% 

40 83/NQ-HĐQT 30/3/2020 

Xin ý kiến của Người đại diện vốn ACV tại SAGS về thời gian tổ chức 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần phục 

vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS). 

100% 

41 84/NQ-HĐQT 30/3/2020 

Xin ý kiến của Người đại diện vốn ACV tại NAFSC về thời gian tổ chức 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dịch 

vụ Nhiên liệu hàng không Nội Bài (NAFSC). 

100% 



 

 

STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

42 88/QĐ-HĐQT 20/4/2020 

Thành lập các Ban, Tổ giúp việc, cử nhân sự điều hành Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt 

Nam – CTCP. 

100% 

43 91/NQ-HĐQT 23/4/2020 

Chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, thời gian thực hiện hợp 

đồng của các hợp đồng mua sắm hàng hóa, dịch vụ do ảnh hưởng của đại 

dịch COVID - 19 trên toàn cầu. 

100% 

44 92/NQ-HĐQT 23/4/2020 
Công tác kiện toàn Người đại diện vốn tại các công ty con, công ty lên 

kết của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. 
100% 

45 96/NQ-HĐQT 24/4/2020 
Các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của CTCP đầu tư khai 

thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT). 
100% 

46 97/NQ-HĐQT 24/4/2020 
Giá phục vụ hành khách tại nhà ga quốc tế - Cảng hàng không quốc tế 

Cam Ranh. 
100% 

47 98/QĐ-HĐQT 24/4/2020 
Cử người đại diện của Tổng công ty Cảng hàng không Việt nam -CTCP 

tại Công ty cổ phần nhà ga quốc tế Đà Nẵng. 
100% 

48 99/QĐ-HĐQT 24/4/2020 

Miễn nhiệm ủy quyền làm Người đại diện vốn của Tổng công ty Cảng 

hàng không Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Đầu tư khai thác nhà 

ga quốc tế Đà Nẵng. 

100% 



 

 

STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

49 100/NQ-HĐQT 24/4/2020 

Chính sách miễn, giảm giá nhượng quyền khai thác dịch vụ vận tải hành 

khách bằng xe ô tô tại các Cảng hàng không do ảnh hưởng dịch bệnh 

viêm đường hô hấp Covid-19. 

100% 

50 101/QĐ-HĐQT 24/4/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 242/QĐ-HĐQT ngày 

26/6/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt 

Nam - CTCP quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức các Ban 

chuyên môn nghiệp vụ của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - 

CTCP (Phòng quản lý cảng). 

100% 

51 103/NQ-HĐQT 24/4/2020 
Xin ý kiến của Người đại diện vốn ACV tại SATCO về việc cử người đại 

diện vốn tại Công ty cổ phần Thương mại hàng không miền Nam. 
100% 

52 111/QĐ-HĐQT 28/4/2020 
Bổ nhiệm ông Lê Anh Tuấn giữ chức vụ phó trưởng ban thư ký Tổng 

công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. 
100% 

53 113/NQ-HĐQT 29/4/2020 
Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian thực hiện dự án "Mở 

rộng sân đỗ máy bay - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi" - Giai đoạn 1. 
100% 

54 113A/NQ-HĐQT 29/4/2020 
Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất Quý 

I/2020 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. 
100% 

55 117/NQ-HĐQT 7/5/2020 
Điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 66/NQ-HĐQT ngày 20/3/2020 về 

phương án giảm giá dịch vụ hàng không do tác động của dịch bệnh. 
100% 



 

 

STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

56 118/NQ-HĐQT 7/5/2020 
Chủ trương tách Ban An ninh - An toàn để thành lập Ban An ninh và Ban 

An toàn - Kiểm soát chất lượng. 
100% 

57 120/NQ-HĐQT 11/5/2020 
Các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của CTCP vận tải 

hàng không miền Nam (SATSCO). 
100% 

58 121/NQ-HĐQT 12/5/2020 
Cử nhân sự tham gia thành viên Ban Kiểm soát tại các doanh nghiệp khác 

có vốn góp của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. 
100% 

59 126/NQ-HĐQT 12/5/2020 

Đề xuất giảm giá các dịch vụ và việc thanh toán phí dịch vụ Phục vụ mặt 

đất của hãng hàng không Bamboo Airways của Người đại diện vốn ACV 

tại SAGS. 

100% 

60 127/NQ-HĐQT 13/5/2020 
Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2020 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. 
100% 

61 129/QĐ-HĐQT 13/5/2020 
Miễn nhiệm tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần Vận tải hàng 

không miền Nam của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. 
100% 

62 130/QĐ-HĐQT 13/5/2020 
Cử nhân sự tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần Vận tải hàng 

không miền Nam của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. 
100% 

63 133/NQ-HĐQT 14/5/2020 
Công tác tổ chức theo Nghị quyết 2251-NQ/ĐU ngày 07/5/2020 của Ban 

Thường vụ Đảng Ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam. 
100% 



 

 

STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

64 135/QĐ-HĐQT 14/5/2020 

Miễn nhiệm tham gia làm Thành viên Hội đồng thành viên tại Công ty 

TNHH Dịch vụ Bảo dưỡng máy bay Cảng hàng không miền Nam của 

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. 

100% 

65 136/QĐ-HĐQT 14/5/2020 

Cử nhân sự tham gia Hội đồng thành viên tại Công ty TNHH Dịch vụ 

Bảo dưỡng máy bay Cảng hàng không miền Nam của Tổng công ty Cảng 

hàng không Việt Nam – CTCP. 

100% 

66 138/QĐ-HĐQT 19/5/2020 
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cảng HKQT Nội Bài trực 

thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. 
100% 

67 139/QĐ-HĐQT 19/5/2020 
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất 

trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. 
100% 

68 140/QĐ-HĐQT 19/5/2020 
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cảng HKQT Đà Nẵng trực 

thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. 
100% 

69 141/QĐ-HĐQT 19/5/2020 
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cảng hàng không Rạch Giá 

trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. 
100% 

70 142/QĐ-HĐQT 19/5/2020 
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cảng hàng không Cà Mau 

trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. 
100% 

71 143/QĐ-HĐQT 19/5/2020 
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cảng hàng không Côn Đảo 

trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. 
100% 



 

 

STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

72 144/QĐ-HĐQT 19/5/2020 
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cảng hàng không Tuy Hòa 

trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. 
100% 

73 145/QĐ-HĐQT 19/5/2020 
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cảng hàng không Điện Biên 

trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. 
100% 

74 146/QĐ-HĐQT 19/5/2020 
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cảng hàng không Đồng Hới 

trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. 
100% 

75 147/QĐ-HĐQT 19/5/2020 
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cảng hàng không Chu Lai 

trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. 
100% 

76 148/QĐ-HĐQT 19/5/2020 
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cảng hàng không Pleiku trực 

thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. 
100% 

77 149/QĐ-HĐQT 19/5/2020 
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cảng hàng không Thọ Xuân 

trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. 
100% 

78 150/QĐ-HĐQT 19/5/2020 
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cảng HKQT Phú Quốc trực 

thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. 
100% 

79 151/QĐ-HĐQT 19/5/2020 
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cảng HKQT Cần Thơ trực 

thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. 
100% 

80 152/QĐ-HĐQT 19/5/2020 
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cảng HKQT Phú Bài trực 

thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. 
100% 



 

 

STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

81 153/QĐ-HĐQT 19/5/2020 
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cảng HKQT Cam Ranh trực 

thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. 
100% 

82 154/QĐ-HĐQT 19/5/2020 
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cảng HKQT Vinh trực thuộc 

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. 
100% 

83 155/QĐ-HĐQT 19/5/2020 
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cảng HKQT Vinh trực thuộc 

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. 
100% 

84 156/QĐ-HĐQT 19/5/2020 
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cảng HK Liên Khương trực 

thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. 
100% 

85 157/QĐ-HĐQT 19/5/2020 
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cảng HK Buôn Ma Thuột 

trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. 
100% 

86 158/QĐ-HĐQT 19/5/2020 
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cảng HK Phù Cát trực thuộc 

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. 
100% 

87 162/QĐ-HĐQT 20/5/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 242/QĐ-HĐQT ngày 

26/6/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức các Ban 

chuyên môn nghiệp vụ của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - 

CTCP và Quyết định số 101/QĐ-HĐQT ngày 24/4/2020 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quyết định 242/QĐ-HĐQT. 

100% 

88 163/NQ-HĐQT 20/5/2020 
Phương án xây dựng kế hoạch tiền lương năm 2020 của Người lao động 

và Người quản lý Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. 
100% 



 

 

STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

89 166/NQ-HĐQT 21/5/2020 
Chủ trương cử nhân sự tham gia Ban Kiểm soát và miễn nhiệm Người đại 

diện vốn tại các công ty con, công ty liên kết. 
100% 

90 167/NQ-HĐQT 21/5/2020 

Nội dung xin ý kiến của Người đại diện vốn ACV tại Công ty cổ phần 

dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) về kế hoạch tổ chức 

họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty SASCO. 

100% 

91 168/NQ-HĐQT 21/5/2020 

Chủ trương hỗ trợ giảm giá thuê văn phòng và gia hạn thời gian thanh 

toán tiền thuê mặt bằng của Công ty cổ phần bảo dưỡng máy bay cảng 

hàng không miền Nam (SAAM) tại ACV. 

100% 

92 169/NQ-HĐQT 21/5/2020 

Chính sách miễn/giảm giá thuê trang thiết bị của Công ty SAGS và Công 

ty HGS trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động 

kinh doanh. 

100% 

93 170/NQ-HĐQT 21/5/2020 

Chủ trương thực hiện Báo cáo đầu tư và Kế hoạc lựa chọn nhà thầu dự 

án: "Đầu tư xe quét đường băng, sân đỗ cho các chi nhánh Cảng hàng 

không trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP". 

100% 

94 171/NQ-HĐQT 21/5/2020 
Hỗ trợ giảm giá một số dịch vụ cho Công ty cổ phần nhiên liệu hàng 

không Nội Bài. 
100% 

95 172/QĐ-HĐQT 22/5/2020 
Cử Người đại diện của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP 

tại Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa hàng không Việt Nam. 
100% 



 

 

STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

96 173/QĐ-HĐQT 22/5/2020 

Cử nhân sự tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần Dịch vụ hàng 

hóa hàng không Việt Nam của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam 

– CTCP. 

100% 

97 174/QĐ-HĐQT 22/5/2020 

Miễn nhiệm tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần Dịch vụ hàng 

hóa hàng không Việt Nam của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam 

– CTCP. 

100% 

98 175/QĐ-HĐQT 22/5/2020 

Miễn nhiệm ủy quyền làm Người đại diện vốn của Tổng công ty Cảng 

hàng không Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa 

hàng không Việt Nam. 

100% 

99 176/QĐ-HĐQT 22/5/2020 
Cử Người đại diện vốn của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - 

CTCP tại Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Hà Nội. 
100% 

100 177/QĐ-HĐQT 22/5/2020 
Cử nhân sự tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất 

Hà Nội của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. 
100% 

101 178/QĐ-HĐQT 22/5/2020 

Miễn nhiệm ủy quyền làm Người đại diện vốn của Tổng công ty Cảng 

hàng không Việt Nam - CTCP tại công ty cổ phần phục vụ mặt đất Hà 

Nội. 

100% 

102 179/QĐ-HĐQT 22/5/2020 
Miễn nhiệm tham gia Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất 

Hà Nội của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. 
100% 



 

 

STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

103 180/QĐ-HĐQT 22/5/2020 
Cử Người đại diện vốn của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - 

CTCP tại Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài. 
100% 

104 181/QĐ-HĐQT 22/5/2020 

Miễn nhiệm ủy quyền làm Người đại diện vốn của Tổng công ty Cảng 

hàng không Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu 

hàng không Nội Bài. 

100% 

105 183/QĐ-HĐQT 22/5/2020 
Cử Người đại diện vốn của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - 

CTCP tại Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn. 
100% 

106 184/QĐ-HĐQT 22/5/2020 

Miễn nhiệm ủy quyền làm Người đại diện vốn của Tổng công ty Cảng 

hàng không Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài 

Gòn. 

100% 

107 185/QĐ-HĐQT 22/5/2020 
Cử nhân sự tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất 

Sài Gòn của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. 
100% 

108 185A/NQ-HĐQT 22/5/2020 

Thông qua Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4a “Tư 

vấn lập Nhiệm vụ quy hoạch 1/500” và gói thầu số 4b “Tư vấn thẩm tra 

dự toán công tác lập quy hoạch 1/500”. 

100% 

109 186/QĐ-HĐQT 27/5/2020 Quyết định nghỉ hưu của ông Võ Anh Tú. 100% 



 

 

STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

110 187A/NQ-HĐQT 27/5/2020 

Thông qua Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3a “Tư 

vấn lập Nhiệm vụ khảo sát, Nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi; lập 

Đề cương báo cáo đánh giá tác động môi trường” và Gói thầu số 3b “Tư 

vấn thẩm tra dự toán công tác khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi; 

lập báo cáo đánh giá tác động môi trường” Dự án “Xây dựng Nhà ga 

hành khách T3 – CHKQT Tân Sơn Nhất”. 

100% 

111 190/QĐ-HĐQT 28/5/2020 
Thành lập Ban An ninh trên cơ sở tách ra từ Ban An ninh - An toàn thuộc 

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. 
100% 

112 191/QĐ-HĐQT 28/5/2020 

Thành lập Ban An toàn- Kiểm soát chất lượng trên cơ sở tách ra từ Ban 

An ninh - An toàn thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – 

CTCP. 

100% 

113 192/NQ-HĐQT 1/6/2020 

Điều chỉnh loại chứng khoán cho các cổ đông là người lao động có sở 

hữu cổ phần cam kết hạn chế chuyển nhượng đã kết thúc thời gian cam 

kết 04 năm kể từ ngày 01/4/2016. 

100% 

114 193/QĐ-HĐQT 3/6/2020 Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2020. 100% 

115 194/QĐ-HDQT 3/6/2020 Thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc CHK Nà Sản. 100% 

116 195/NQ-HĐQT 3/6/2020 Triển khai thực hiện mua cổ phiếu ESOP của SCSC. 100% 



 

 

STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

117 197/NQ-HĐQT 4/6/2020 

Công tác tổ chức, cán bộ theo Nghị quyết số 2270-NQ/ĐU ngày 

01/6/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không 

Việt Nam. 

100% 

118 198/QĐ-HĐQT 4/6/2020 

Thành lập Ban Quản lý dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 Cảng hàng 

không quốc tế Tân Sơn Nhất trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không 

Việt Nam – CTCP. 

100% 

119 199/QĐ-HĐQT 4/6/2020 
Điều động ông Lê Khắc Hồng giữ chức vụ Trưởng ban quản lý dự án 

chuyên trách - dự án xây dựng nhà ga T3 - CHKQT Tân Sơn Nhất. 
100% 

120 200/NQ-HĐQT 4/6/2020 Báo cáo tài chính áp dụng chuẩn mực. 100% 

121 201/NQ-HĐQT 4/6/2020 
Các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công 

ty cổ phần Đầu tư TCP. 
100% 

122 202/NQ-HĐQT 4/6/2020 
Các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công 

ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài. 
100% 

123 203/NQ-HĐQT 4/6/2020 
Bãi bỏ một số Nghị quyết, Quyết định do Hội đồng quản trị Tổng công ty 

Cảng hàng không Việt Nam - CTCP ban hành. 
100% 

124 206/NQ-HĐQT 5/6/2020 

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 

dự án: "Mở rộng sân đỗ máy bay về phía Bắc giai đoạn II - CHKQT Đà 

Nẵng". 

100% 



 

 

STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

125 207/NQ-HĐQT 5/6/2020 
Các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công 

ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa hàng không Việt Nam (ACSV). 
100% 

126 208/QĐ-HĐQT 9/6/2020 
Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng 

hàng không Việt Nam – CTCP. 
100% 

127 211/NQ-HĐQT 10/6/2020 
Công tác cán bộ theo Nghị quyết số 2343-NQ/ĐU ngày 09/6/2020 của 

Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam. 
100% 

128 212/QĐ-HĐQT 12/6/2020 
Cử nhân sự của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tại 

CTCP dịch vụ hàng hóa hàng không Việt Nam. 
100% 

129 214/QĐ-HĐQT 12/6/2020 
Cử Người đại diện vốn của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - 

CTCP tại CTCP dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất. 
100% 

130 215/QĐ-HĐQT 12/6/2020 

Miễn nhiệm ủy quyền làm Người đại diện vốn của Tổng công ty Cảng 

hàng không Việt Nam - CTCP tại CTCP Dịch vụ hàng không sân bay 

Tân Sơn Nhất. 

100% 

131 216/QĐ-HĐQT 12/6/2020 Quyết định thôi giữ chức Giám đốc CHKQT Tân Sơn Nhất. 100% 

132 217/QĐ-HĐQT 12/6/2020 Quyết định tạm giao điều hành CHKQT Tân Sơn Nhất. 100% 

133 218/NQ-HĐQT 12/6/2020 

Thông qua nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi, 

dự toán chi phí lập quy hoạch 1/500 và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các 

gói thầu giai đoạn chuẩn bị dự án của Dự án “Xây dựng Nhà ga hành 

khách T3 – CHKQT Tân Sơn Nhất”. 

100% 



 

 

STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

134 219/NQ-HĐQT 12/6/2020 

Thông qua Đề cương báo cáo đánh giá tác động môi trường và kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu gói thầu số 8 “Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường” Dự án “Xây dựng Nhà ga hành khách T3 – CHKQT Tân Sơn 

Nhất”. 

100% 

135 221/NQ-HĐQT 18/6/2020 

Thông qua việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án và kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu các gói thầu (giai đoạn 1) thuộc dự án "Mở rộng sân đỗ máy bay 

- CHKQT Phú Bài". 

100% 

136 222/NQ-HĐQT 18/6/2020 
Thông qua việc điều chỉnh nguồn vốn và cơ cấu Tổng dự toán công 

trình:"Sửa chữa đường HCC- CHKQT Phú Bài". 
100% 

137 224/QĐ-HĐQT 18/6/2020 Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ đợt 1 năm 2020 tại CHK Cần Thơ. 100% 

138 225/QĐ-HĐQT 18/6/2020 
Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ đợt 1 năm 2020 tại CHK Liên 

Khương. 
100% 

139 230/NQ-HĐQT 24/6/2020 
Các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công 

ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (SCSC). 
100% 

140 231/NQ-HĐQT 24/6/2020 
Các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công 

ty cổ phần phục vụ mặt đất Hà Nội (HGS). 
100% 

141 232/NQ-HĐQT 24/6/2020 
Các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công 

ty cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh. 
100% 



 

 

STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

142 233/NQ-HĐQT 24/6/2020 
Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dịch 

vụ hàng hóa hàng không Việt Nam. 
100% 

143 234/NQ-HĐQT 26/6/2020 
Các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công 

ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất. 
100% 

144 235/NQ-HĐQT 26/6/2020 

Thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Soát xét và 

kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và năm 2021 của Tổng công ty 

Cảng hàng không Việt Nam - CTCP". 

100% 

145 237/NQ-HĐQT 29/6/2020 
Ban hành chính sách giá kinh doanh dịch vụ phi hàng không trong và 

ngoài CHK của ACV trong thời gian ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. 
100% 

146 239/NQ-HĐQT 29/6/2020 

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: "Đầu tư 01 bộ thiết bị cứu hộ tàu 

bay dùng chung cho các chi nhánh Cảng hàng không trực thuộc Tổng 

công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP". 

100% 

147 241/QĐ-HĐQT 30/6/2020 
Cử cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương 

đương. 
100% 

148 242/NQ-HĐQT 30/6/2020 
Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án xây dựng 

nhà ga hành khách T3 CHKQT Tân Sơn Nhất. 
100% 

149 242a/NQ-HĐQT 2/7/2020 
Các nội dung họp HĐTV thường niên năm 2020 của Công ty TNHH 

Dịch vụ bảo dưỡng máy bay CHK Miền Nam (SAAM). 
100% 

150 244/NQ-HĐQT 7/7/2020 Chủ trương thanh lý 05 thang máy tại tòa nhà điều hành ACV. 100% 



 

 

STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

151 245/QĐ-HĐQT 7/7/2020 

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án xây dựng 

nhà ga hành khách T3 CHKQT Tân Sơn Nhất trực thuộc Tổng công ty 

Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. 

100% 

152 250/NQ-HĐQT 17/7/2020 

Phương án khai thác, tra nạp và chính sách giá dịch vụ cho các chuyến 

bay nội địa khi đỗ tại nhà ga T2-CHKQT Nội Bài sử dụng hệ thống tra 

nạp ngầm đảm bảo chất lượng và giải phóng nhiên liệu Jet-A1 tại kho 

NAFSC trong giai đoạn chịu ảnh hưởng của COVID -19. 

100% 

153 252/NQ-HĐQT 17/7/2020 

Phê duyệt hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình, 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu và danh mục khung tiêu chuẩn dự án: " Cải 

tạo nâng cấp sân đỗ máy bay hiện hữu (QN+QT) - CHKQT Cam Ranh". 

100% 

154 253/NQ-HĐQT 17/7/2020 

Phê duyệt chủ trương thanh lý lô TSCĐ, công cụ dụng cụ, vật tư thu hồi 

của Tổng công ty tại CHKQT Nội Bài, CHKQT Tân Sơn Nhất, CHK 

Buôn Ma Thuột, CHK Côn Đảo. 

100% 

155 255/NQ-HĐQT 29/7/2020 
Điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển và kế hoạch thu - chi khu bay năm 

2020 của Tổng công ty. 
100% 

156 257/NQ-HĐQT 3/8/2020 

Phương án điều chỉnh giảm đơn giá chi lương chức danh theo kết quả 

công việc hàng tháng từ 01/7/2020 đến 31/12/2020 và kế hoạch phân phối 

quỹ khen thưởng năm 2019. 

100% 

157 258/NQ-HĐQT 3/8/2020 
Trang bị hệ thống máy hàn nhựa đường cho các CHK có kết cấu đường 

CHC bằng bê tông nhựa Polymer. 
100% 



 

 

STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

158 260/NQ-HĐQT 3/8/2020 
Tính phí cấp thẻ kiểm soát an ninh ngắn hạn cho người ra vào khu vực 

hạn chế cảng hàng không, sân bay. 
100% 

159 261/NQ-HĐQT 3/8/2020 

Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2020-2025 giữa Tổng công ty 

Cảng hàng không Việt Nam - CTCP và Ngân hàng thương mại cổ phần 

đầu tư và phát triển Việt Nam. 

100% 

160 262/NQ-HĐQT 3/8/2020 Điều chỉnh kế hoạch lao động năm 2020. 100% 

161 263/NQ-HĐQT 3/8/2020 

Điều chỉnh, bổ sung dự toán gói thầu 3-2: "Thi công xây dựng công trình 

và lắp đặt thiết bị - Giai đoạn 2" thuộc dự án "Mở rộng nhà ga quốc tế T2 

- Cảng HKQT Tân Sơn Nhất". 

100% 

162 270/NQ-HĐQT 12/8/2020 

Ban hành Quy chế quản lý và tổ chức hoạt động kinh doanh, khai thác 

dịch vụ phi hàng không của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – 

CTCP. 

100% 

163 271/QĐ-HĐQT 12/8/2020 

Ban hành Quy chế quản lý và tổ chức hoạt động kinh doanh, khai thác 

dịch vụ phi hàng không của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – 

CTCP. 

100% 

164 275/NQ-HĐQT 13/8/2020 

Thông qua chủ trương thực hiện báo cáo đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu dự án: "Đầu tư máy soi hàng hóa ULD cho Cảng HKQT Tân Sơn 

Nhất". 

100% 



 

 

STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

165 277/QĐ-HĐQT 13/8/2020 

Điều động và bổ nhiệm bà Phạm Thị Thu Hồng, Trưởng phòng Tài chính 

- Kế toán thuộc Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, giữ chức vụ Trưởng phòng 

Kiểm toán nội bộ thuộc Ban Pháp chế - Kiểm toán nội bộ. 

100% 

166 278/NQ-HĐQT 24/8/2020 

Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 7: "Thẩm 

tra báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng" thuộc dự án "Xây dựng 

nhà ga hành khách T3 - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất". 

100% 

167 279/NQ-HĐQT 24/8/2020 
Nhượng quyền khai thác dịch vụ vận tải hành khách bằng xe Taxi tại 

Cảng HKQT Cần Thơ. 
100% 

168 282/NQ-HĐQT 26/8/2020 
Các nội dung xin ý kiến Hội đồng quản trị ACV của Người đại diện vốn 

ACV tại CTCP Thương mại hàng không miền Nam (SATCO). 
100% 

169 285/QĐ-HĐQT 27/8/2020 
Cử người đại diện vốn của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - 

CTCP tại Công ty cổ phần Thương mại hàng không miền Nam. 
100% 

170 286/QĐ-HĐQT 27/8/2020 
Cử nhân sự của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tham 

gia Ban kiểm soát tại CTCP Thương mại hàng không miền Nam. 
100% 

171 287/NQ-HĐQT 27/8/2020 

Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất giữa 

niên độ đã được soát xét cho giai đoạn 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2020 

của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. 

100% 



 

 

STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

172 288/NQ-HĐQT 27/8/2020 

Áp dụng chính sách giá trong thời gian ảnh hưởng đại dịch Covid -19 đối 

với hợp đồng số 41/ACV-HLY ngày 28/3/2018 "Hợp tác kinh doanh khai 

thác tài sản tại địa chỉ số 62 Thái Phiên và số 112 Yên Bái". 

100% 

173 289/NQ-HĐQT 27/8/2020 

Thông qua chủ trương thực hiện báo cáo đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu dự án: "Sửa chữa, nâng cấp hệ thống phân loại hành lý tự động tại 

nhà ga T1 - Cảng HKQT Nội Bài". 

100% 

174 291/NQ-HĐQT 31/8/2020 
Thông qua chủ trương gia hạn hợp đồng bảo hiểm tài sản số ACV.PVI-

BV-PJICO-MIC.HĐBH ngày 30/8/2019. 
100% 

175 294/NQ-HĐQT 11/9/2020 

Phê duyệt phương án mua lại số cổ phần ưu đãi của Người lao động Tổng 

công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP nghỉ việc trước thời hạn cam 

kết làm cổ phiếu quỹ. 

100% 

176 296/NQ-HĐQT 14/9/2020 
Xin chủ trương bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng 

không Việt Nam – CTCP. 
100% 

177 299/QĐ-HĐQT 16/9/2020 Chuyển đổi chức danh đối với ông Nguyễn Ngọc Anh. 100% 

178 300/QĐ-HĐQT 16/9/2020 Chuyển đổi chức danh đối với bà Nguyễn Thị Hà Phương. 100% 

179 301/NQ-HĐQT 18/9/2020 

Thông qua chủ trương thực hiện báo cáo đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu dự án: "Đầu tư xe cứu hỏa chuyên dùng phục vụ khẩn nguy cứu nạn 

và cứu hỏa sân bay cho các Chi nhánh Cảng hàng không trực thuộc Tổng 

công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. 

100% 



 

 

STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

180 304/NQ-HĐQT 22/9/2020 

Phê duyệt nguồn kinh phí để thực hiện dự án mua sắm máy móc, công cụ 

cần mua phục vụ công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị cho các Cảng hàng 

không trực thuộc. 

100% 

181 305/NQ-HĐQT 22/9/2020 

Phê duyệt chủ trương cho thuê và nội dung Hồ sơ mời chào giá quyền 

thuê diện tích mặt bằng làm văn phòng/trụ sở giao dịch tại Trung tâm 

Giao dịch hàng không Phú Bài. 

100% 

182 306/NQ-HĐQT 22/9/2020 

Gia hạn Nghị quyết 161/NQ-HĐQT ngày 28/6/2019: "Phê duyệt chủ 

trương chính sách giá đối với doanh nghiệp quảng cáo không tìm được 

khách hàng tại các cảng hàng không có thị trường quảng cáo chưa phát 

triển". 

100% 

183 307/NQ-HĐQT 22/9/2020 
Kết quả làm việc với đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải hành khách bằng xe 

Taxi tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ. 
100% 

184 308/NQ-HĐQT 22/9/2020 
Giá nhượng quyền khai thác nhà để xe ga quốc nội - Cảng hàng không 

quốc tế Tân Sơn Nhất từ năm 2019 đến năm 2020. 
100% 

185 311/NQ-HĐQT 25/9/2020 

Xử lý công nợ của các nhà thầu thực hiện gói thầu số 4: “Cung cấp lắp 

đặt hệ thống cơ điện” thuộc dự án “Nhà ga hành khách Cảng HK Buôn 

Ma Thuột” và gói thầu số 9 “Cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ điện” thuộc 

dự án “Nhà ga hành khách Cảng HK Phú Quốc” với Tổng công ty Cảng 

hàng không Việt Nam – CTCP”. 

100% 



 

 

STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 
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186 312/NQ-HĐQT 25/9/2020 
Xin ý kiến Hội đồng quản trị ACV về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 

thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Hà Nội. 
100% 

187 313/NQ-HĐQT 25/9/2020 

Kiểm điểm của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt 

Nam - CTCP theo Kết luận số 72/KL-TTr ngày 22/01/2019 của Thanh tra 

Bộ Tài chính về việc chấp hành chính sách pháp luật về tài chính, kế toán 

và thuê tại ACV. 

100% 

188 314/NQ-HĐQT 25/9/2020 
Bổ sung nội dung của Nghị quyết số 260/NQ-HĐQT ngày 03/8/2020 của 

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. 
100% 

189 320/QĐ-HĐQT 12/10/2020 
Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ đợt 2 năm 2020 tại Cảng hàng 

không quốc tế Tân Sơn Nhất. 
100% 

190 321/QĐ-HĐQT 12/10/2020 
Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ đợt 2 năm 2020 tại Cảng hàng 

không Tuy Hòa. 
100% 

191 322/NQ-HĐQT 14/10/2020 
Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 

2020 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. 
100% 

192 325/NQ-HĐQT 15/10/2020 
Phê duyệt bổ sung hạng mục sửa chữa lề bảo hiểm phía bắc đầu 27 đường 

CHC bị xói mòn - Cảng HK Liên Khương. 
100% 

193 326/NQ-HĐQT 15/10/2020 

Xin gia hạn thời gian áp dụng Nghị quyết số 250/NQ-HĐQT ngày 

17/07/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt 

Nam – CTCP. 

100% 



 

 

STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 
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194 327/NQ-HĐQT 15/10/2020 
Thông qua chủ trương thực hiện Báo cáo mua sắm hạng mục: "Sửa chữa 

05 cầu hành khách Team tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài". 
100% 

195 328/NQ-HĐQT 15/10/2020 

Thông qua chủ trương điều chỉnh quy mô dự án: “Đầu tư hệ thống thiết bị 

thu phí ô tô theo thời gian tại các chi nhánh Cảng hàng không trực thuộc 

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP”. 

100% 

196 329/NQ-HĐQT 15/10/2020 
Điều chỉnh một số nội dung liên quan đến chủ trương thực hiện dự án cải 

tạo, mở rộng nhà ga quốc nội - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. 
100% 

197 330/NQ-HĐQT 15/10/2020 
Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dịch 

vụ hàng hóa hàng không Việt Nam. 
100% 

198 332/NQ-HĐQT 30/10/2020 
Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất quý 

3 năm 2020 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. 
100% 

199 333/QĐ-HĐQT 30/10/2020 

Thành lập các Ban, Tổ giúp việc, cử nhân sự điều hành Đại hội đồng cổ 

đông bất thường lần 1 năm 2020 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt 

Nam – CTCP. 

100% 

200 338/NQ-HĐQT 5/11/2020 
Phương án kiến trúc nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế 

Tân Sơn Nhất. 
100% 

201 339/NQ-HĐQT 5/11/2020 
Phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư dự án: "Mở rộng nhà ga 

hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài". 
100% 



 

 

STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 
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202 340/NQ-HĐQT 5/11/2020 
Phương án huy động vốn một số dự án trọng điểm của Tổng công ty 

Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. 
100% 

203 341/NQ-HĐQT 5/11/2020 
Đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 của Người đại diện Tổng công ty 

Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tại doanh nghiệp khác. 
100% 

204 342/NQ-HĐQT 5/11/2020 
Phương án phân phối quỹ thù lao năm 2019 của Người đại diện Tổng 

công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tại doanh nghiệp khác. 
100% 

205 343/NQ-HĐQT 5/11/2020 
Phương án phân phối quỹ tiền thưởng năm 2019 của Người đại diện Tổng 

công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tại doanh nghiệp khác. 
100% 

206 344/NQ-HĐQT 5/11/2020 
Văn bản sửa đổi bổ sung Hợp đồng cho vay lại Hiệp định VN11-P6 & 

VN13-P3 dự án Xây dựng nhà ga hành khách T2 - CHKQT Nội Bài. 
100% 

207 345/NQ-HĐQT 5/11/2020 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh của gói thầu số 07: "Bảo hiểm 

công trình" thuộc dự án: "Mở rộng sân đỗ máy bay về phía Bắc giai đoạn 

II - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng". 

100% 

208 346/NQ-HĐQT 5/11/2020 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh của gói thầu số 08: "Bảo hiểm 

công trình" thuộc dự án: "Mở rộng sân đỗ máy bay - Cảng hàng không 

quốc tế Cát Bi" - Giai đoạn 1. 

100% 

209 347/NQ-HĐQT 5/11/2020 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh của gói thầu số 07: Bảo hiểm 

công trình (giai đoạn 1)" thuộc dự án: "Mở rộng sân đỗ máy bay - Cảng 

hàng không quốc tế Phú Bài". 

100% 



 

 

STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 
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210 348/NQ-HĐQT 5/11/2020 

thông qua chủ trương thực hiện báo cáo mua sắm và kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu gói thầu "Bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm sức khỏe cho người lao 

động trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP". 

100% 

211 351/QĐ-HĐQT 6/11/2020 Về việc cử nhân sự. 100% 

212 352/QĐ-HĐQT 11/11/2020 
Bổ nhiệm lại ông Lê Xuân Tùng giữ chức vụ Giám đốc Cảng HKQT Đà 

Nẵng. 
100% 

213 353/QĐ-HĐQT 11/11/2020 
Bổ nhiệm lại Bà Trần Thị Minh Nguyệt giữ chức vụ Trưởng Ban Pháp 

chế - Kiểm toán nội bộ. 
100% 

214 354/NQ-HĐQT 12/11/2020 
Triển khai dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng 

không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. 
100% 

215 359/NQ-HĐQT 20/11/2020 
Phê duyệt chủ trương gia hạn hợp đồng cho thuê tài sản/thiết bị phục vụ 

mặt đất tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài. 
100% 

216 360/NQ-HĐQT 20/11/2020 

Áp dụng chính sách giá về thuê văn phòng, mặt bằng làm việc của Công 

ty TNHH Dịch vụ Bảo dưỡng máy bay Cảng hàng không miền Nam 

(SAAM) do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19. 

100% 

217 361/NQ-HĐQT 20/11/2020 
Thanh lý các hợp đồng với Công ty TNHH Methis Environmental Việt 

Nam. 
100% 



 

 

STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

218 362/NQ-HĐQT 20/11/2020 

Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 15: "Kiểm toán quyết toán dự 

án hoàn thành" thuộc Dự án "Cải tạo, mở rộng nhà ga hành khách, sân đỗ 

ô tô - Cảng hàng không Chu Lai". 

100% 

219 366/NQ-HĐQT 1/12/2020 

Xin ý kiến của Người đại diện vốn tại SAGS về tình hình thanh toán công 

nợ của hãng hàng không Vietjet và Bamboo Airways và triển khai phục 

vụ Vietravel Airlines. 

100% 

220 367/NQ-HĐQT 1/12/2020 

Xin ý kiến của Người đại diện vốn tại SAGS về việc điều chỉnh kế hoạch 

hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài 

Gòn. 

100% 

221 368/NQ-HĐQT 1/12/2020 

Xin ý kiến của Người đại diện vốn tại SATSCO về việc điều chỉnh kế 

hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải hàng 

không Miền Nam. 

100% 

222 371/NQ-HĐQT 3/12/2020 
Điều chỉnh kế hoạch mua sắm máy móc, công cụ dụng cụ phục vụ công 

tác bảo trì bảo dưỡng cho các Cảng hàng không. 
100% 

223 372/NQ-HĐQT 3/12/2020 
Một số tồn tại, vướng mắc liên quan đến các Hợp đồng số 18-14/ACV-

HLY ngày 16/4/2014 và hợp đồng số 41/ACV-HLY ngày 28/3/2018. 
100% 

224 373/NQ-HĐQT 3/12/2020 

Giảm tỷ lệ tạm thanh toán giá nhượng quyền khai thác nhà ga hành khách 

quốc tế Cảng HKQT Đà Nẵng và việc ký phụ lục các hợp đồng thuê tài 

sản trang thiết bị để phục vụ công tác bảo đảm an ninh hàng không tại 

nhà ga AHT, CRTC. 

100% 



 

 

STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

225 374/NQ-HĐQT 3/12/2020 
Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án va kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu của dự án "Xây dựng nhà ga hành khách T2 - Cảng HKQT Phú Bài". 
100% 

226 375/QĐ-HĐQT 7/12/2020 Thôi phụ trách Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. 100% 

227 376/QĐ-HĐQT 7/12/2020 
Tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ quyền Giám đốc Cảng HKQT Tân 

Sơn Nhất. 
100% 

228 380/NQ-HĐQT 11/12/2020 
Công tác tổ chức theo Nghị quyết số 164-NQ/ĐU ngày 04/12/2020 của 

Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam. 
100% 

229 381/NQ-HĐQT 11/12/2020 

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: "Đầu tư 01 bộ thiết bị cứu 

hộ tàu bay dùng chung cho các chi nhánh Cảng hàng không trực thuộc 

Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam -CTCP của hợp đồng số 

19138/KH/ACV-VTG ký ngày 10/10/2019 do ảnh hưởng của đại dịch 

Covid-19 trên toàn cầu. 

100% 

230 382/NQ-HĐQT 11/12/2020 
Về việc tỷ lệ lợi nhuận và điều chỉnh làm rõ một số nội dung Hợp đồng 

số 03/HĐKT-SAC-DFS ngày 07/3/2012. 
100% 

231 383/NQ-HĐQT 11/12/2020 Về việc giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không. 100% 

232 384/NQ-HĐQT 11/12/2020 
Về việc bổ sung dịch vụ kiển tra an ninh hàng hóa, bưu gửi của Hợp đồng 

số 688/2018/CHKNB/CUDV-KD ngày 28/11/2018. 
100% 

233 385/NQ-HĐQT 11/12/2020 
Về việc đàm phán ký kết hợp đồng dịch vụ với hãng hàng không 

Vietravel Airlines. 
100% 



 

 

STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

234 386/NQ-HĐQT 11/12/2020 Thanh lý hợp đồng số 80/2017/HTKT/ACV-SAGS ngày 21/09/2017. 100% 

235 388/QĐ-HĐQT 15/12/2020 

Thành lập Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành trên 

cơ sở chuyển đổi từ Ban Điều hành dự án Cảng HKQT Long Thành trực 

thuộc TCTCHKVN-CTCP. 

100% 

236 400/NQ-HĐQT 31/12/2020 
Về việc xin ý kiến của Người đại diện vốn ACV tại SAGS về kế hoạch 

sản xuất kinh doanh năm 20201 của CTCP phục vụ mặt đất Sài Gòn. 
100% 

237 401/NQ-HĐQT 31/12/2020 
Về việc chính sách giá dịch vụ hàng không và chính sách chiết khấu đối 

với các hãng hàng không trong nước năm 2020 và năm 2021. 
100% 

238 402/NQ-HĐQT 31/12/2020 
Về việc xây dựng bộ giá dịch vụ hàng không và dịch vụ phi hàng không 

của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. 
100% 

239 403/NQ-HĐQT 31/12/2020 

Về việc gia hạn thời gian áp dụng nghị quyết số 171/NQ-HĐQT ngày 

21/5/2020 và Nghị quyết số 250/NQ-HĐQT ngày 17/7/2020 của Hội 

đồng quản trị TCTCHKVN-CTCP. 

100% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC SỐ 02: DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG 

 

Stt Họ và tên Chức vụ 
Ngày tháng 

năm sinh 
Trình độ chuyên môn 

Ngày bổ 

nhiệm 

Ngày miễn 

nhiệm 

1 Vũ Thế Phiệt Tổng giám đốc 20/11/1973 

 Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, 

Cử nhân Toán Tin; C Anh văn; Cử nhân 

tin học; Cao cấp LLCT   

10/08/2018 - 

2 Đỗ Tất Bình Phó tổng giám đốc 10/02/1963 Kỹ sư Xây dựng sân bay; Nga văn 26/04/2012 - 

3 Nguyễn Đức Hùng Phó tổng giám đốc 03/02/1978 
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cử nhân 

Anh văn; Kỹ sư tin học; Cao cấp LLCT 
15/01/2020 - 

4 Nguyễn Quốc Phương Phó tổng giám đốc 27/04/1978 
Tiến sỹ Kinh tế; TOEIC 880, IELTS 

6,5; C tin học; Cao cấp LLCT 
15/01/2020 - 

5 Nguyễn Đình Dương Phó tổng giám đốc 03/02/1960 Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 26/04/2012 28/02/2020 

6 Võ Anh Tú Phó tổng giám đốc 03/06/1960 Thạc sỹ Quản lý sân bay 26/04/2012 27/05/2020 

7 Bùi Á Đông 

Trưởng ban Tài chính 

– Kế toán kiêm Kế 

toán trưởng 

28/06/1962 
Cử nhân Kế toán công nghiệp; Cao cấp 

LLCT 
01/02/2018 - 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC SỐ 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

 

Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại công ty/ 

Mối quan hệ 

Số CMND 

/Hộ chiếu, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ 

trụ sở 

chính/ 

Địa chỉ 

liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

1 Lại Xuân Thanh  Chủ tịch HĐQT   0 0%  

1.1 Lại Xuân Hoành  Bố ruột   0 0%  

1.2 Vũ Thị Định  Mẹ ruột   0 0%  

1.3 Nguyễn Thành Út  Bố vợ   0 0%  

1.4 Nguyễn Thị Bích Nghĩa  Mẹ vợ   0 0%  

1.5 Nguyễn Thị Như Anh  Vợ   0 0%  

1.6 Lại Phước An  Con đẻ   0 0%  

1.7 Lại Thanh Xuân  Chị ruột   0 0%  

1.8 Lại Thị Thu Lan  Chị ruột   0 0%  

2 Vũ Thế Phiệt  
Thành viên HĐQT, 

Tổng Giám đốc 
  6.900 0,00%  

2.1 Vũ Đức Ấn  Bố đẻ   0 0%  

2.2 Nguyễn Thị Dung  Mẹ đẻ   0 0%  

2.3 Nguyễn Mạnh Hà  Bố vợ   0 0%  

2.4 Nguyễn Thị Bích Đào  Mẹ vợ   0 0%  

2.5 Nguyễn Vĩnh Huyền Vy  Vợ   0 0%  

2.6 Vũ Mạnh Quân  Con đẻ   0 0%  



 

 

Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại công ty/ 

Mối quan hệ 

Số CMND 

/Hộ chiếu, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ 

trụ sở 

chính/ 

Địa chỉ 

liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

2.7 Vũ Quỳnh Trang  Con đẻ   0 0%  

2.8 Vũ Thu Thảo  Con đẻ   0 0%  

2.9 Vũ Thị Nga  Em ruột   0 0%  

2.10 Vũ Thị Nguyệt  Em ruột   0 0%  

3 Đào Việt Dũng  Thành viên HĐQT   3.800 0,00%  

3.1 Đào Việt Tiến  Bố đẻ   0 0%  

3.2 Nguyễn Thị Hồng Liên  Mẹ đẻ   0 0%  

3.3 Nguyễn Cảnh Đạt  Bố vợ   0 0%  

3.4 Đỗ Thị Quỳ  Mẹ vợ   0 0%  

3.5 Nguyễn Thị Thu Thủy  Vợ   0 0%  

3.6 Đào Việt Hà  Con   0 0%  

3.7 Đào Tuấn Long  Em ruột   0 0%  

3.8 Đào Anh Tuấn  Em ruột   0 0%  

3.9 

Công ty TNHH Dịch vụ bảo 

dưỡng máy bay Cảng hàng 

không Miền Nam 

 Chủ tịch HĐTV   0 0%  

4 Lê Thị Diệu Thúy  Thành viên HĐQT   6.200 0,00%  

4.1 Lê Hồng Anh  Bố đẻ   0 0%  

4.2 Nguyễn Kim Thu  Mẹ đẻ   0 0%  



 

 

Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại công ty/ 

Mối quan hệ 

Số CMND 

/Hộ chiếu, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ 

trụ sở 

chính/ 

Địa chỉ 

liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

4.3 Huỳnh Thành Lễ  Bố chồng   0 0%  

4.4 Hoàng Thị Hòe  Mẹ chồng   0 0%  

4.5 Huỳnh Đông Hà  Chồng   0 0%  

4.6 Huỳnh Lê Hồng Hải  Con ruột   0 0%  

4.7 Lê Huỳnh Đông Hải  Con ruột   0 0%  

4.8 Lê Thị Việt Thư  Em ruột   0 0%  

4.9 Lê Thị Anh Thư  Em ruột   0 0%  

4.10 

Công ty Cổ phần Dịch Vụ 

Hàng không Sân bay Tân Sơn 

Nhất 

 Thành viên HĐQT   0 0%  

5 Đỗ Tất Bình  Phó Tổng Giám đốc   5.700 0,00%  

5.1 Đỗ Tất Minh  Bố đẻ   0 0%  

5.2 Đỗ Thị Liên  Mẹ đẻ   0 0%  

5.3 Nguyễn Văn Cừ  Bố vợ   0 0%  

5.4 Hoàng Thị Bắc  Mẹ vợ   0 0%  

5.6 Nguyễn Thị Ngọc Dung  Vợ   0 0%  

5.7 Đỗ Nguyễn Bình Nhi  Con   0 0%  

5.8 Đỗ Nguyễn Tường Vy  Con   0 0%  

5.9 Đỗ Thị Oanh  Em ruột   0 0%  



 

 

Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại công ty/ 

Mối quan hệ 

Số CMND 

/Hộ chiếu, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ 

trụ sở 

chính/ 

Địa chỉ 

liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

5.10 Đỗ Thị Uyên  Em ruột   0 0%  

5.11 Đỗ Thị Châm  Em ruột   0 0%  

5.12 Đỗ Tất Luận  Em ruột   0 0%  

5.13 Đỗ Thị Huế  Em ruột   0 0%  

5.14 
Công ty Cổ phần dịch vụ hàng 

hóa Sài Gòn 
 Thành viên HĐQT   0 0%  

6 Nguyễn Đức Hùng  Phó Tổng Giám đốc   6.200 0,00%  

6.1 Nguyễn Đức Soát  Bố đẻ   0 0%  

6.2 Lê Hoàng Hoa  Mẹ đẻ   0 0%  

6.3 Nguyễn Hữu Tân  Bố vợ   0 0%  

6.4 Lương Thị Thẩm  Mẹ vợ   0 0%  

6.5 Nguyễn Thị Hải Anh  Vợ   0 0%  

6.6 Nguyễn Diệp Linh  Con ruột   0 0%  

6.7 Nguyễn Đức Vinh  Con ruột   0 0%  

6.8 Nguyễn Hoàng Linh  Con ruột   0 0%  

6.9 Nguyễn Đức Anh  Em ruột   0 0%  

6.10 
Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng 

hóa Hàng không Việt Nam 
 Chủ tịch HĐQT   0 0%  

7 Nguyễn Quốc Phương  Phó Tổng Giám đốc   0 0%  



 

 

Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại công ty/ 

Mối quan hệ 

Số CMND 

/Hộ chiếu, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ 

trụ sở 

chính/ 

Địa chỉ 

liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

7.1 Nguyễn Phương Quốc Thắng  Bố đẻ   0 0%  

7.2 Đặng Minh Hiền  Mẹ đẻ   0 0%  

7.3 Nguyễn Văn Vững  Bố vợ   0 0%  

7.4 Trần Thị Mỹ  Mẹ vợ   0 0%  

7.5 Nguyễn Ngọc Lan  Vợ   0 0%  

7.6 Nguyễn Ngọc Phương Linh  Con   0 0%  

7.7 Nguyễn Quốc Phương Nam  Con   0 0%  

7.8 Nguyễn Quốc Dũng  Em ruột   0 0%  

8 Bùi Á Đông  Kế toán trưởng   3.000 0,00%  

8.1 Bùi Văn Long  Bố đẻ   0 0%  

8.2 Nguyễn Thị Mai  Mẹ đẻ   0 0%  

8.3 Nguyễn Quang Cảnh  Bố vợ   0 0%  

8.4 Nguyễn Thị Hương  Mẹ vợ   0 0%  

8.5 Nguyễn Thị Huyền  Vợ   2.900 0,00%  

8.6 Bùi Công Kiệt  Con   0 0%  

8.7 Bùi Ngọc Khuê  Con   0 0%  

8.8 Bùi Mạnh Hồng  Anh ruột   0 0%  

8.9 Bùi Minh Phương  Em ruột   0 0%  



 

 

Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại công ty/ 

Mối quan hệ 

Số CMND 

/Hộ chiếu, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ 

trụ sở 

chính/ 

Địa chỉ 

liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

8.10 Bùi Thị Châm  Em ruột   1.000 0,00%  

9 Huỳnh Thị Diệu  Trưởng Ban Kiểm soát   2.500 0,00%  

9.1 Huỳnh Lương  Bố đẻ   0 0%  

9.2 Lê Thị Thành  Mẹ đẻ   0 0%  

9.3 Thái Minh Thùy  Con đẻ   0 0%  

9.4 Huỳnh Thị Huyền  Chị ruột   0 0%  

9.5 Huỳnh Phong  Anh ruột   0 0%  

9.6 Huỳnh Thị Bốn  Chị ruột   0 0%  

9.7 Huỳnh Thị Hường  Chị ruột   0 0%  

9.8 Huỳnh Thị Bê  Chị ruột   0 0%  

9.9 Huỳnh Thị Thanh Vân  Em ruột   0 0%  

9.10 Huỳnh Thị Thanh Thủy  Em ruột   0 0%  

9.11 Huỳnh Thị Thanh Ngân  Em ruột   0 0%  

9.12 Huỳnh Xuân Lam  Em ruột   0 0%  

10 Lê Thị Hương Giang  Thành viên Ban Kiểm soát   5.700 0,00%  

10.1 Lê Ngọc  Bố đẻ   0 0%  

10.2 Nguyễn Thị Thanh Triển  Mẹ đẻ   0 0%  

10.3 Lê Thị Thu Hương  Chị ruột   0 0%  



 

 

Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại công ty/ 

Mối quan hệ 

Số CMND 

/Hộ chiếu, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ 

trụ sở 

chính/ 

Địa chỉ 

liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

10.4 Lê Hồng Hà  Em ruột   0 0%  

10.5 Lê Thị Hà Phương  Em ruột   0 0%  

11 Nguyễn Hữu Phúc  Thành viên Ban Kiểm soát   4.300 0,00%  

11.1 Nguyễn Ngọc Chiêu  Bố đẻ   0 0%  

11.2 Nguyễn Thị Đủ  Mẹ đẻ   0 0%  

11.3 Phạm Quang Kỳ  Bố vợ   0 0%  

11.4 Vũ Thị Toàn  Mẹ vợ   0 0%  

11.5 Phan Thị Đoan Trang  Vợ   0 0%  

11.6 Nguyễn Phạm Thanh Thảo  Con   0 0%  

11.7 Nguyễn Thị Thảo  Chị ruột   0 0%  

11.8 Nguyễn Ngọc Thiện  Anh ruột   0 0%  

11.9 Nguyễn Tiến Dũng  Em ruột   0 0%  

11.10 Nguyễn Thị Kim Ngân  Em ruột   2.000 0,00%  

12 
Ủy ban Quản lý vốn Nhà 

nước tại doanh nghiệp 
 

Cơ quan đại diện chủ sở hữu 

phần vốn Nhà nước tại ACV 
  2.076.943.011 95,40%  

13 

Công ty Cổ phần Dịch vụ 

Nhiên liệu Hàng không Nội 

Bài 

 Công ty của ACV   0 0%  

 

 



 

 

PHỤ LỤC SỐ 04 – GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ BÊN LIÊN QUAN 
 

Stt 
Bên liên 

quan 

Mối 

quan 

hệ 

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

Nội 

dung 

nghiệp 

vụ 

năm 

2020 

Tổng giá trị 

giao dịch năm 

2020 (ước tính 

đến 31/12/2020) 

Người 

đại diện 

của 

ACV tại 

công ty 

con, liên 

doanh, 

liên kết 

Chức 

vụ tại 

ACV 

Chức vụ 

tại công ty 

con, liên 

doanh, liên 

kết 

Người 

đại diện 

của 

ACV tại 

công ty 

con, liên 

doanh, 

liên kết 

Chức 

vụ tại 

ACV 

Chức 

vụ tại 

công ty 

con, 

liên 

doanh, 

liên 

kết 

Người 

đại diện 

của 

ACV tại 

công ty 

con, liên 

doanh, 

liên kết 

Chức 

vụ tại 

ACV 

Chức 

vụ tại 

công 

ty con, 

liên 

doanh, 

liên 

kết 

1 

Công ty CP 

Nhiên liệu 

hàng không 

Nội Bài 

(NAFSC) 

Công ty 

con 

Lê Thị 

Hương 

Giang 

Thành 

viên 

Ban 

Kiểm 

soát 

Trưởng Ban 

Kiểm soát 

Lê Thị 

Hương 

Giang 

Thành 

viên 

Ban 

Kiểm 

soát 

Trưởng 

Ban 

Kiểm 

soát 

Nguyễn 

Quốc 

Phương 

Phó 

Tổng 

giám 

đốc 

Chủ 

tịch 

HĐQT 

Cung 

cấp 

dịch 

vụ 

2.318.066.956 

Lê Thị 

Hương 

Giang 
 

Thành 

viên 

Ban 

Kiểm 

soát 
 

Trưởng 

Ban 

Kiểm 

soát 
 

Mua 

hàng 
29.323.965.780 

Cổ tức 4.800.000.000 

2 

Công ty CP 

Dịch vụ 

hàng không 

sân bay Tân 

Sơn Nhất 

(SASCO) 

Công ty 

liên kết 

Huỳnh 

Thị Diệu 

Trưởng 

Ban 

Kiểm 

soát 

Trưởng Ban 

Kiểm soát 

(miến 

nhiệm từ 

ngày 

27/3/2018) 

   
Lê Thị 

Diệu 

Thúy 

Thành 

viên 

HĐQT 

Thành 

viên 

HĐQT 

Cung 

cấp 

dịch 

vụ 

144.002.141.570 

Mua 

hàng 
10.772.903.192 

Cổ tức 98.256.300.000 



 

 

Stt 
Bên liên 

quan 

Mối 

quan 

hệ 

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

Nội 

dung 

nghiệp 

vụ 

năm 

2020 

Tổng giá trị 

giao dịch năm 

2020 (ước tính 

đến 31/12/2020) 

Người 

đại diện 

của 

ACV tại 

công ty 

con, liên 

doanh, 

liên kết 

Chức 

vụ tại 

ACV 

Chức vụ 

tại công ty 

con, liên 

doanh, liên 

kết 

Người 

đại diện 

của 

ACV tại 

công ty 

con, liên 

doanh, 

liên kết 

Chức 

vụ tại 

ACV 

Chức 

vụ tại 

công ty 

con, 

liên 

doanh, 

liên 

kết 

Người 

đại diện 

của 

ACV tại 

công ty 

con, liên 

doanh, 

liên kết 

Chức 

vụ tại 

ACV 

Chức 

vụ tại 

công 

ty con, 

liên 

doanh, 

liên 

kết 

3 

Công ty CP 

Phục vụ mặt 

đất Sài Gòn 

(SAGS) 

Công ty 

liên kết 

Lê Thị 

Diệu 

Thúy 

Thành 

viên 

HĐQT/ 

Phó 

TGĐ 

Thành viên 

HĐQT 

Lê Thị 

Diệu 

Thúy 

Thành 

viên 

HĐQT 

Thành 

viên 

HĐQT 

   

Cung 

cấp 

dịch 

vụ 

76.862.299.026 

Mua 

hàng 
6.651.993.579 

Cổ tức 64.512.204.000 

4 

Công ty 

Dịch vụ bảo 

dưỡng máy 

bay cảng 

hàng không 

miền Nam 

(SAAM) 

Công ty 

liên 

doanh 

Đào Việt 

Dũng 

Thành 

viên 

HĐQT/ 

Phó 

TGĐ 

Chủ tịch 

HĐQT 

Đào Việt 

Dũng 

Thành 

viên 

HĐQT 

Chủ 

tịch 

HĐQT 

Đào 

Việt 

Dũng 

Thành 

viên 

HĐQT 

Chủ 

tịch 

HĐQT 

Cung 

cấp 

dịch 

vụ 

5.938.021.568 

5 

Công ty CP 

Dịch vụ 

hàng hóa Sài 

Gòn (SCSC) 

Công ty 

liên kết 

Đỗ Tất 

Bình 

Phó 

TGĐ 

Phó chủ 

tịch HĐQT 

Đỗ Tất 

Bình 

Phó 

TGĐ 

Phó 

chủ 

tịch 

HĐQT 

Đỗ Tất 

Bình 

Phó 

TGĐ 

Phó 

chủ 

tịch 

HĐQT 

Cung 

cấp 

dịch 

vụ 

4.418.182 

Mua 

hàng 
4.843.752.957 

Cổ tức 37.500.000.000 



 

 

Stt 
Bên liên 

quan 

Mối 

quan 

hệ 

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

Nội 

dung 

nghiệp 

vụ 

năm 

2020 

Tổng giá trị 

giao dịch năm 

2020 (ước tính 

đến 31/12/2020) 

Người 

đại diện 

của 

ACV tại 

công ty 

con, liên 

doanh, 

liên kết 

Chức 

vụ tại 

ACV 

Chức vụ 

tại công ty 

con, liên 

doanh, liên 

kết 

Người 

đại diện 

của 

ACV tại 

công ty 

con, liên 

doanh, 

liên kết 

Chức 

vụ tại 

ACV 

Chức 

vụ tại 

công ty 

con, 

liên 

doanh, 

liên 

kết 

Người 

đại diện 

của 

ACV tại 

công ty 

con, liên 

doanh, 

liên kết 

Chức 

vụ tại 

ACV 

Chức 

vụ tại 

công 

ty con, 

liên 

doanh, 

liên 

kết 

6 

Công ty CP 

Dịch vụ 

hàng hóa 

hàng không 

Việt Nam 

(ACSV) 

Công ty 

liên kết 

Vũ Thế 

Phiệt 

Phó 

TGĐ 

Chủ tịch 

HĐQT 

(miễn 

nhiệm 

05/11/2018) Võ Anh 

Tú 

Phó 

TGĐ 

Chủ 

tịch 

HĐQT 

Nguyễn 

Đức 

Hùng 

Phó 

Tổng 

giám 

đốc 

Chủ 

tịch 

HĐQT 

Cung 

cấp 

dịch 

vụ 

8.802.268.970 

Võ Anh 

Tú 

Phó 

TGĐ 

Chủ tịch 

HĐQT (bổ 

nhiệm 

05/11/2018) 

Mua 

hàng 
31.450.500 

Cổ tức 32.500.000.000 

 


