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S,:1O/TTr-TCTHK-HDQT Ha N5i, ngày ?4 thángf-nám 2020 

TO TRINH 

Cãc ni dung trInh Dii hi dông cô dông thu'ông niên närn 2020 

dê biêu quyêt thông qua tii Di hi 

KInh gfri: Di hOi  dMg c dông thng niên nàm 2020 
T&ig cong ty Hang không Vit Nam - CTCP 

Hi dng quân trj Ttng cong ty Hang không Vit Nam kInh trInh Di hi 

dng c dông thumg nién näm 2020 d xem xét, tháo 1un và thông qua các ni 

dung sau: 
1. Quy ch t chrc Dai  hi, Quy ch bu cir 

2. Báo cáo k hoach SXKD näm 2020 

3. Báo cáo tài chInh kim toán näm 2019 và phrnmg an phân phi lçii nhuân. 

4. Báo cáo hoat dng cüa HDQT nAm 2019 vâ djnh huâng nAm 2020 

5. Báo cáo hoat dng cüa BKS näm 2019 và djnh huOng näm 2020 

6. Báo cáo tin 1umg và thu lao cüa thành viên HDQT, BKS nãm 2019 và 
k hoach 2020 

7. Phuang an kin toàn HOi  dng quãn trj, Ban kim soát 

8. Chü trucing ban các tàu bay A3 21 CEO 
9. Du thâo Nghj quy& DHDCD 

(Các no! dung chi tilt báo cápfiHDcD trInh bay tgi các Phy lyc dInh kern,) 
Trân tr9ng kInh trInh./ 

hm Ngçc Minh 



VietnamAirlines 

TONG CONG TV HANG KHONG VIT NAM 

TA! LIEU HQP 

I)AI HO! DONG CO BONG THUNG NIEN NAM 2020 

HãNi, tháng 7 näm 2020 



CHUONG TRINH HQP DHDCD THUNG NIEN NAM 2020 
TONG CONG TY HANG KHONG VIT NAM 

1. Thôi gian: îü 08h30 ngày 10 tháng 8 nãm 2020 
2. Dia dim: Tri s& Cong doàn TCT, 202b Dtthng Nguyn San, Bô D, Quãn Long 
Biên, TP Ha Ni 

Chirang trmnh Dai  hi 

Kim tra tu cách c dông, don tip dai  biu 

Thu tic khai mc 
Giài thiu Ban Chü t9a và Ban thr k, bu Ban kim phiu 
Thông qua Chixcing trInh và Quy ch t chüc Dai  hi 

Các ni dung báo cáo Dai  hi: 
• Báo cáo k hoach san xu& kinh doanh näm 2020; 
• Báo cáo tãi chInh kim toán näm 2019 và phucing an PPLN; 

• Báo cáo hoat dng cüa HDQT näm 2019 và djnh hithng näm 2020; 

• Báo cáo hoat ctng cüa BKS näm 2019 và djnh hithng nAm 2020; 

• Phuang an kin toãn Hi ctng quãn tn và Ban Kim soát; 

• Báo cáo ti&n krang, thu lao cüa các thành vién HDQT, Ban Kim soát nãm 
2019 và k hoach 2020; 

• Chü trtrang ban 9 tàu A3210EO; 
Cong b k& qua bu TV HDQT và kim soát viên TCTHK 
Cong b kt qua biu quyt các ni dung Dai  hi 

Cong b Bién ban và Nghj quyt Dai hOi 

B mac 



Di hOi  dng c6 dông thLr?mg nién nAm 2020 
Tang cong ty Hang khOng Vit Nam (Vietnam Airtines) VietnamAirhnes 

QUY CHE TO CHU'C DJ HO!  BONG CO BONG THUNG NIEN 
NAM 2020 CUA TONG CONG TY HANG KHONG VI1T NAM - CTCP 

KInh gui: 041 hi dng cô dông thu*ng niên närn 2020 

Du tháo Quy ch t chirc DHDCD thuing niên nAm 2020 cüa TCTHK duçic xây dtrng 
trên c sâ tuân thu các quy djnh ti Diêu l TCTHK, Quy ché nOi  b ye quãn trj cong ty và 
ké thüa Quy chê t chüc DHDCD dà duçrc thông qua ti các kS'  DHDCD truâc day. 

Hi dng quãn trj TCTHK kInh trInh Dai  hi dng C6 dông 11Rrng nién nAm 2020 
thông qua Quy ché to chrc DHDCD thus&ng niên näm 2020 nhu sau: 

Chtrong I 
NHUNG QUY DjNH CHUNG 

Diu 1. Pham vi diu chinh vã d61 tirçrng áp dyng 

1. Quy ch nay áp diing cho vic t6 chüc và diu hành cuc hQp DHDCD thumg nien 
nAm 2020 (gui tt là Dai  hi) cUa TCTHK. 

2. Quy ch nay quy djnh ctj th quyn và nghia vi cüa có dông, dai  din d.rçirc üy quyn 

cüa c6 dông và các ben tham dir Di hOi;  diu kin, th thüc tin hành Dai  hi và biu 

quy& thông qua các vn d thuOc thm quyn cüa Dai  hi. 

3. C6 dOng, dai  din duqc üy quyn cüa C6 dOng và các ben tham gia Dai hOi Co trách 
nhim thirc hin theo các quy djnh ti Quy ch nay. 

Diu 2. M,ic tiêu 

1. Dam bão nguyen tc cong khai, minh bach. 

2. To diu kin thun lçii d Dai hi din ra thành cong và tuân thu các quy djnh cüa 
pháp Iut. 

Chung II 

DIEU KIN THAM DVDAI  HQ!, QUYEN vA NGHiA VJ 
CUA CO BONG, CAC BEN THAM DV' B! HQI 

Diu 3. 01êu kin tham du Dai hi 

c6 dông cO ten trong danh sách c6 dông tai  ngày dAng k cu61 ct1ng cO quyn tryc tiëp 
tham dir hoAc üy quyên bang van bàn cho cá nhân, to ch(rc khác dtr hcp Di hi theo quy 
djnh cüa Quy ché nay, Diêu l TCTHK vã quy djnh cQa pháp lut. 



Di hi d6ng c dông thu&ng nién nAm 2020 
Tang cong ty Hang khOng Vit Nam (Vietnam Airlines) .Vietnam Airlines 

Diu 4. Quyn cüa c dông khi lliain dtrDi hi 
1. C6 dông có quyn tháo 1un vã hiu quyt tt cã các vn d thuOc thm quyn cüa 

DHDCD theo quy dnh tai  Diu l TCTHK, Lut Doanh nghip s6 68/2014/QH13 và 
các van bàn quy pham pháp luât có lien quan. 

2. C6 dông Co th tham dii Dai  hi theo mt trong các hinh thrc au thIv: 

2.1 Trijc tip tham dir hp D?i hOi. 

2.2 Uy quyn bang vAn bàn cho cá nhan, t chc khác di hQp Dii hi. Tru?ing hçip 
c dông là t chiic ch.ra cO ngu?ñ dai din theo üy quyn theo quy djnh tai  Khoàn 
3 Diu 27 Diu l TCTHK thI iXy quyn cho Ca nhân, t6 chCrc khác tham dr Dai 
hOi. Tnr&ng hçip cO nhiu hcn 01 ngu1i di diên theo üy quyn thI phãi xác djnh 
cii th s6 c ph&n và s phiu bu duçic üy quyn cho m& ngu?ii dai  din. 

3. Ducic TCTHK thông báo cong khai nOi  dung, chwmg trInh Dai hOi. 

4. Sau khi dang k tham dr hQp Dai  hi vài Ban kim tra tu cách c dông, mi c dông, 
dai din &rçic üy quyn cüa c dông di.rçxc nhn The biu quy& và Phiu bu cir (trong 
dO ghi s6 dang k, ho và ten c6 dông, h9 và ten di din dixçic üy quyn cüa c dông 
và s6 phiu biu quyEtl s6 phiu bu cüa c6 dông dO). 

5. Giá trj biéu quy& cüa The biu quy& tl.rorng rng vâi t' l s c phAn cO quyn biu 
quyt ma ngu1i dO sà htru hoc dai  dién theo dAng k tham dr Dai  hi trên t6ng s 
c phAn cO quyn biu quyEt cüa các dai  biu cO mt ti Di hi. Trtthng hçp bu b 
sung TV HDQT, KSV, giá tn biu quyt cüa Phiu bu ci duçic tInh bang tng s 
phiu bau, twmg lrng vài tng s c ph.n sâ hCru (hoc duçxc Ciy quyn) có quyn 
biu quyét nhân vâi s thành viên duçc bAu; c dông, dai  dién duqc üy quyn cüa c6 
dông CO quyn dn ht tang si phiu bAu cüa mInh cho mOt  hoc  mOt  S6 rng vién. 

6. c6 dOng, dai  din duqc üy quyn cüa c6 dong dn di Dai  hi sau khi cuc hQp khai 
mac cO quyn dang k ngay, sau do có quyn tham gia và biu quyt ngay nhisng Chü 
tQa không cO trách nhim dirng Dai  hi d cho nhüng cá nhân nay dang k. Hiu lc 
cUa các dçit biu quy& dA tin hành trithc dO s khong thay d61. Ban Kim phiu CO 
trách nhim cong  s6 c6 phn CO quyn biu quyt cüa C6 dông, dai  din duçic uy 
quyn cüa c6 dông dn muon  vào t6ng s6 c6 phn có quyn biu quy& tai Dai hi d 
tmnh t' 1 thông qua các ni dung biu quy& 6 phAn sau. 

7. Thirc hin các quyn khác theo quy djnh cüa Diu l TCTHK, Lust  Doanh nghip s6 
68/2014/QH13 và các vAn bàn quy phm pháp lut cO lien quan. 

Diu 5. Nghla vy cüa C6 dông ktii Iha in diy Dai  hi 

1. C6 dông, dai  din duqc üy quyn cüa C6 dông dn dir Di hi phãi mang theo cac 
giây t& sau: 
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Dai hi d6ng c dông thu&ng nién näm 2020 
T6ng cong ty Hang khOng Vit Nam (Vietnam Airlines) 4  VtF]3fl1 Airlines 

1.1 Thr mäi (nêu cO); 

1.2 GiAy chCrng minh nliui dan hoc The cAn cuàc cong dan hoc H chiéu hoc 
chcrng thrc cá nhãn hyp pháp khác; GIAy chCrng nhàn dang k doanh nghip 

hoc tài lieu pháp l, umug duang; 

1.3 VAn bàn üy quyn tharn du Dai  hi: 

a. Thông báo chi djnh ngr1i di din theo üy quyn cüa c dông là t6 chcrc theo 

quy djnh ti Khoãn 3 Diu 27 Diu l TCTHK. Ngu?ii dai  din theo üy quyn 

cUa c dOng là t ch(rc không diiçic üy quyn tip cho cá nhân, t6 chCrc khác dir 
hop Dti hi tri.'r tnr&ng hcp duçic c dông là ti, chrc ctng ; hoc 

b. Giy u quyn theo mu güi kern thu mii hp Dii hi 

(1) TruOrng hçip c6 dông cá nhân là ngirii uy quyn, vAn bàn u' quyn phãi Co 

chCt k cüa c dong do va cá nhàn hoc nguthi di din theo pháp lut cüa 
M chüc duçic üy quyn di hop; dông th&i kern theo bàn chp Giy chüng 
minh nhân dan hoc The cAn cuàc cong dan hoc Ho chiu hoc chCrng thirc 
cá nhân hqp pháp khác cüa C6 dông cá nhân üy quyn; 

(ii) Tnr&ng hçip C6 dông t6 chrc là ngui üy quyn, vAn bàn u' quyén phãi có 

ch k cüa ngui d?i  din theo üy quyn, ngu?vi di din theo pháp lut cCia 

c6 dong t6 chrc và Ca nhân hoàc ngui di din theo pháp lut cüa t6 chirc 
ducrc üy quyn dur hop; d6ng th?i kern theo bàn chuip GiAy chCrng nhn dAng 
k doanh nghip hoc tài 1iu pháp l tucing duong cüa c6 dông t6 chüc üy 
quyên. 

C6 dông chi duçic chInh thüc tham du và biu quyt tai Dai hOi sau khi dA thurc hin 
các thu tic dAng k và chirng minh tu.r cách cô dông, dti din duçc Uy quyên cüa CO 
dong là hcrp 1 vài Ban Kim tra lit each cô dông. 

2. Tru&ng hcip c6 dông dA hüy/ chAm dirt vic üy quyn cho d?i  din duc üy quyên 
nhung TCTHK không nhn duçic thông báo bang vAn bàn v vic hüy/ chm durt üy 
quyn do tru6c gi khai mac cuOc hçp Di hi hoc truâc khi cuc hop duqc triu 

tjp lai thi c6 dOng do khi tharn dur Di hi không duçic nhn The biu quyt và Phiu 
bAu cCr t?i Dai hOi nu di din dwic üy quyn cüa c6 dong dA lam thu tuic nhn The 
biu quyt và Phiu bu cCr. 

3. Di din di.rqc üy quyn cUa c6 dong không duçic üy quyn liii chu bn thtr ba trr 
tnxing hqp quy djnh ti Dim a Khoãn 1.3 Diu nay. 

4. Trong th?ii gian din ra Dui hi, C6 dông, di din duçc Uy quyn cüa c6 dOng phãi 
nghiêm tüc chAp hành ni quy ti cuOc hp Di hi, tuân thu theo sr huàng dan, diéu 
khin cüa Chü t9a, ton trong k& qua lam vic cüa Dai hOi,  urng xCr vAn minh, ljch suer, 
không gay mAt trt tur. 
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Dai hi dng c6 dOng thuäng niën näm 2020 
lông cong ty Hang khOng Vit Nam (Vietnam Airlines) Vietnam Airlines 

5. Co dông, di din duçic üy quyn cüa c dong tham dir h9p Dai hOi phãi chAp hành 
nghiêm chinh Quy ch nay, nu vi phm thI tUy theo mCrc dO ci1 th Chü tQa s xem 
xét và cO hInh thCrc xCr l theo Dim b Khoãn 7 Diu 142 Lut Doanh nghip s 
68/2014/QH13. 

6. Tru?mg hçrp vi 1 do c dông, dai din ducic üy quyn cüa c6 dông phãi r&i khOi cuOc 

hQp truàc khi Dai hOi biu quy& thI cá nhân nay có trách nbim lien h vâi Ban Kim 
phiu d thông báo kién cüa mInh b.ng vAn bàn v nhthig vAn d biu quy& tai  Di 
hOi. Tru?ng hçp thi cuOc hQp truâc khi Di hOi  biu quy& mA không thông báo vâi 
Ban Kim phiu thi coi nhu c dong, di din di.rcc Uy quyn cüa c6 dông dng vâi 
tAt ca nhQng vAn d duçc biu quyt ti Di hOi. 

Diu 6. Quyen và nghia vi cüa Ban kim tra tir each c dông 

Ban Kim tra tu cách C6 dông d Di hOi  (sau dày gçi tAt là Ban Kim tra tu cách C6 
dông) có 04 thAnh viên do HDQT TCTHK chi djnh vA duçic gkii thiu vài Dai hOi, 
có chCrc nAng và nhim vi,i sau: 

1.1 Kim tra tu each dr h9p cüa cac C6 dông, dai din &rçic üy quyn cüa C6 dông 
dixa trên các tài lieu mA hQ xuAt trInh: Chrng minh nhân dan hoc The cAn cuc 
cong dan hoc HO chiu hoc chrng thirc cá nhAn hcip pháp khác; GiAy chtrng 
nhn dang k doanh nghip hoc tài lieu pháp 1 tucing dung; Thu miii hQp; 

VAn bàn üy quyn tham dr Dai hOi vA cac tAi lieu khác kern theo (nu có). 

1.2 Phát The biu quyt, Phiu bu ccr va các tAi Iiu cüa Dai hOi cho C6 dOng, dai 
din ducic üy quyn cUa C6 dông. 

1.3 T6ng hcip kt quA kim tra vA bAo cáo trtràc Dai hOi ye kt quA kiêrn tra tu cách 
các C6 dông, dai  din discic üy quyn cUa c6 dOng tham dr Dai hOi. 

2. Ban Kim tra tu each c6 dông có quyn 1p bO phân giüp vic dE hoàn thành nhim 

viii cüa Ban. 

3. Truorng hcip nguYi dn di,r h9p không có dAy dü tu cách tharn dir Dai hOi thI Ban kim 
tra tu cách c6 dông có quyn tr ch6i quyn dir h9p cüa ngi.r?ii do. tr ch61 cAp The 
biu quyt và tü ch6i vic phát tAi lieu cüa Dai hOi. 

Diu 7. Quyn và nghia vy cüa Chü tya và Ban Chü tya 

Chü tjch HDQT TCTHK lAm Chü t9a Di hOi  vA Co quyn han,  trách nhim nhti sau: 

1.1 ChU tn, diu khin Dai hOi; chü tQa tin hành các cong vic cAn thi& d diu 
khin Dai hOi mOt cAch hqp 1, cO trt tr, và dAm bAo Dai hOi phAn Anh ducic 
mong mu6n cüa da s6 c6 dong, dai  din duçic üy quyn cüa c6 dông tharn dir. 

1.2 Quy& djnh v trInh tier, thu tiic hoc cac si,r kin phAt sinh ngoAi chucing trInh 

cüa Di hOi. 
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Di hOi  dng c dông thLr&ng niën näm 2020 
lông cong ty Hang khong Vit Nam (Vietnam Airlines) 4kVietnam  Airlines 

1.3 Huâng dn Dai  hi thão luön, lAy kin biu quy& cac vAn dé trong ni dung 

chuang trmnh cüa Di hi. 

1.4 TrInh dir thão, két lun nhQng vAn d cAn thi& d Di hi biu quyt. 

1.5 Trá Rn hoc chi djnh thành viên Ban Chü t9a trá Rn nhung vAn d do Di hi 

yêu cAu. 

1.6 Tn hon Di hOi  dn mt thyi dim khác hoc thay di dja dim hçp bAt ctr lüc 

nào phU hçip vâi quy djnh cüa Lust  Doanh nghip s 68/2014/QH13 và Diu l 

TCTHK ma không cAn lAy kin cüa Dai hOi n&i nhin thAy rang: 

a. Dja diem hçp khong CO dü ch ngi thun ticii cho tAt cã các thành viên 

d1rhQp; 

b. Các phucing tin thông tin ti dja dim hop không bão dam cho các c 

dông, dai  din duqc üy quyn cüa c dông dir hQp tham gia, tháo 1un và 
biu quy&; 

c. Hành vi cüa nhtng ngu1i cO mt can tth hoc CO khà nang can tth din 

bin CO trt tu cUa cuc hçp; hoc 

d. Sr trI hoAn là cAn thit d các cong vic cüa Di hOi  duqc tin hành mt 

each hqp l. 

1.7 Chü tQa Dai hOi CO quyn: 

a. Yêu cAu tAt cã các thành phAn du hQp chju sr kim tra hoc các bin pháp 
an iiiiuli hçip pháp, hcip I khác; 

b. Yêu cAu cci quan cO thAm quyn duy trI trt t%r cuc hQp, tn11c xuAt nhUng 
ngu&i không tuân thO quyn diu hành cüa Chü tQa, cô gay rôi trt tlr, 
ngAn can tin hành cuc hQp hoc không tuân thu các yêu cAu v kim tra 
an ninh ra khOi Dai  hi. 

2. Ban Chü tQa cO ti da 05 thãnh viên duçic Di hi biu quyt thông qua theo d nghj 

cUa Chü tpa. Ban Chñ t9a cO chüc nang chCrc nAng giüp Chü t9a diu hành Dti hOi. 

Diu 8. Quyn và nghla vti  cüa Ban Kim phiu 

Ban Kim phiu cO 03 thành viên, gm 01 Tru&ng ban và 02 thành viên do D?i  hôi 

biu quyt thông qua theo d nghj cüa ChU tQa. 

2. Diu kiin lam thành viên Ban Kim phiu: 

2.1 Thành viên Ban kim phiu không phãi là thành viên HDQT, KSV hoAc rng 
vién HDQT, BKS. 

2.2 Thành viên Ban kim phiu không phài là thiiih viên Ban Giám dc cüa 
TCTHK. 
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Di hOi  dng c dông thtring nién nAm 2020 
Tang cong ty Hang khOng Vit Nam (Vietnam Airlines) Vietnam Airlines 

2.3 Thành viên Ban kirn phiu không phãi là nh1ng ngu&i có lien quan vâi nhrng 
di ti.rçvng nêu trén. 

3. Ban Kim phiu Co quyên 1p mOt  bô phãn giüp vic d hoàn thành nhim vi cüa 
Ban. 

4. Ban Kim phiEu cO nhim vi1: 

4.1 Huâng dn c dông, di din duçic üy quyn cüa C6 dông tham dir Di hOi  cách 
si'r d%lng The biu quyt; thuc hin vic dm s6 The biu quyt theo tüng loi: 

Tan thãnh, Không tan thành, Không có kin ngay sau khi Di hôi biu quy&. 

4.2 Ghi nhn kt qua biu quy& cUa các C6 dong, di din duçic üy quyn cüa C6 
dông d61 vài các vAn d &rçic lAy kin thông qua ti Dai hOi. 

4.3 T6ng hçip và báo cáo ChU t9a kt qua biu quyt các vAn d cüa Di hi. 

4.4 Tnrcing hcip bAu b6 sung TV HDQT, KSV, Ban kim phiu cO nhim vi: 

a. Kim tra và cong b6 danh sách các i.Trng viên bAu b6 sung TV HDQT, KSV; 

b. Huàng dn nguyen tAc, th l bAu TV HDQT, KSV theo Quy ch bAn b6 
sung TV HDQT, KSV; 

c. Tin hành thu, kim dm Phiu bAn cCr cUa các c6 dông, dti din ducic üy 
quyn cCta c6 dOng theo dung s6 c6 phAn và quyn biu quyt cüa trng c6 
dông, dai  din duçic üy quyn cüa C6 dOng; 

d. Kim tra, giám sat vic bO phiu cüa các c6 dông, di din duçc üy quyn 
cüa C6 dông; 

e. Thuc hin kim phiu, 1p Biên bàn kim phiu và báo cáo kt qua kim 
phiu truâc Dai  hi; 

f. Ban giao li Biên bàn kim phiu và toàn b Phiu bAn cü cho Ban Thu k 

Di hOi; 

g. Cüng Chü t9a Dai hOi xem xét và giài quyt khiu nai,  t6 cáo v các Crng 
viên, kEt qua bAu (nu co) và báo cáo d DHDCD quyt djnh. 

4.5 Thuc hin các nhim viii duçic giao khác. 

Diéu 9. Quyén và nghia vi cüa Ban Thir ky Di hi 

Ban Thu k Dai  hi g8m 01 Truông Ban và 02 thành viên do Chü t9a cCr. 

2. Ban Thu k Dai  hi thc hin các cong vic trçi giüp theo phán cOng cüa Chü tpa 
nhu: ghi chép Biên bàn v din bin cuc hQp Di hOi,  phán ánh trung th%rc, chinh 
xac, dy dü ni dung Di hi trong Biên bàn và Nghj quyt Dai hOi; trInh bay truàc 
Dai hOi v Biên btn và Nghj quy& Di hôi. 
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Di hOi  dng c dông thurng niên näm 2020 
lông cong ty Hang khOng Vit Nam (Vietnam Airlines) Vietnam Airlines 

3. Ban Thu k Dal  hi CO quyn 1p mt b phn giáp vic d hoàn thành nhim viii cüa 

Ban trong vic ghi chép din bin cuc hop. các ni dung câu hOi, kiên cht van 
cüa cô dông và trã I&i. 

Chirong III 
TRINH TV  TIEN HANH BA! HQI 

Diu 10. Diu kiin và cãch thirc tin hành Di hi 

1. Cuc h9p Dai  hi duc tin hành khi CO s6 C6 dông dir hQp dai  din It nhAt 65% tong 

s6 c6 phn cO quyn biu quy& theo danh sách c6 dông cO quyn tham dir Di hOi 
hoc üy quyn cho cá nhân, t6 chCrc khác tham dir Di hi. Ban kim tra tu cách cô 
dông thông báo s6 luvng c6 dông tham di1r, t6ng s6 c6 phn có quyn biu quyêt ma 
các C6 dông dal dién và t' lé tham dtr d Di hi CO th tin hành theo quy djnh. 

2. Cuc h9p D?i  In)i dtr kin din ra theo llch  cit th do TCTHK thông báo. 

3. Di hOi  së lAn Itrçrt thão lun vã thông qua cãc ni dung nêu tai Chuong trInh Di hOi. 
Vic biu quyét thông qua tCrng ni dung trong Dti hOi dLr(yc thrc hin theo th 1 

biu quy& và thông qua các quyt djnh ti D?i hOi ti Diéu 13 Quy ch nay. 

Diu 11. Chirong trInh, ui dung lam vic cüa Dii hi 

1. Chuang trinh và ni dung cuOc hQp phãi &rçic Di hOi  thông qua ngay trong phién 
khai mac. Chirang trInh phãi xác djnh rO th?yi gian d6i vài các nOi  dung trong chucing 
trinh h9p. 

2. Trueing hcip thay d61 chuang trinh h9p so vài ni dung gCri kern thông báo m?Lri h9p 
hoc nOi  dung dãng tãi trên trang thông tin diên tt'r cUa TCTHK, các thay d6i phái 
dirqc Dai  hi thông qua. 

Diu 12. Thão luãn và chat van ti Di hi 

1. CAn cCr vào s6 lucing c6 dông, di din duçic üy quyn cüa c6 dong tham dy vã thai 
krçing cho phép cüa Dai hOi,  Chü t9a D?i  hçi CO th 1ira chn phuang pháp diu khién 
cuc hop hçvp l nht. c6 dông, dai  din duçvc üy quyn cüa c6 dOng tham d Di hi 
phát biu kin tháo 1un, chAt vAn bAng cách gb tay d nghj phát biêu và duçic sr 
d6ng cüa Chü tQa Di hOi  hoc din vào Phiu câu hOi gCri cho Ban Chü ta. Trong 
cüng rnt th?yi dim chi cO mOt  c6 dông hoc di din duqc üy quyn cüa c6 dông 
dixçic quyn phát biu. Truing hçip nhiu c6 dông, di din duçic üy quyn cüa cô 
dông CO kin cüng Inc thI Chü tQa së mi tuAn tr trng c6 dông, dab  din duçic üy 
quyn cüa c6 dông trInh bay kin cüa minh. 

2. c6 dOng, di din duçic üy quyn cüa C6 dong phát biu ngn gon và tap trung vào 
dung nOi  dung trQng tam cAn trao d6i, phü hçip vài chiwng trInh Dab hi dA thông 

7 



Dai hOi dng c6 d8ng thLrmg niên nAm 2020 
Tng cong ty Hang khOng Vit Nam (Vietnam Airlines) Vietnam Airlines j 

qua. NOi  dung kin d xut cüa c dông, dai  din di.rcic üy quyn cüa C6 dông không 
&rçic vi pham pháp lut, lien quan dn vn d Ca nhAn hoc vixçvt qua quyn han cüa 
doanh nghip. Chü toa Dai hOi Co quyn nhc nhâ hoc d nghj c6 dông, dai  din 
duçic üy quyn cüa c6 dông tp trung vào ni dung trQng tam cAn phát biu d tit 
kim thai gian va dam báo chit luçrng thào lun. 

3. D6i vâi nhüng vAn d duçic cht vAn, Ban Chü t9a cO quyn trã Ru ngay cho cô dong, 
dai din duqc üy quyn cüa c6 dông hoc ghi nhn kkn cüa C6 dong, dai  din di.rçuc 
Uy quyn cüa c6 dông d HDQT TCTHK trong phm vi thAm quyn cüa mInh trâ lui 
bAng van bàn cho C6 dông, dai  din duçvc üy quyn cüa c6 dông trong th&i han  05 
ngày lam vic k tr khi kt thüc Dai  hi. 

Diu 13. Th l biAn quyt và thông qua các quyt djnh tai Dai hi 

a. Nguyen tc biu quy&: c6 dông cO th biu quyt thông qua mOt  trong nhüng hInh 
thCrc sau: 

1.1 Biu quyt trrc tip tai Dai hi bAng vic gki The biu quyt. 

1.2 Biu quy& thông qua vic cü di din tài dir h9p, khi do dai  din duçic üy quyn 
cüa c6 dông tham dir Dai  hi và biu quyt nhu hInh thtrc c6 dông tr%rc tip d 
h9p. 

1.3 GCri Phiu biu quyt dn Dai hOi thông qua thix, fax, thu din tCr chm nhAt 03 
ngày lam vic tnrcc ngày khai mac  Di hi (cii th là tri.ncc 8h ngày 05/8/2020). 
Truung hcup nay, Truâng Ban Kim phiu cO quyn mi Phiu biu quyt cüa 
c6 dong do. 

b. Các vAn d duqc thông qua tai Dai hOi phãi dtrcuc s6 c6 dông dai  din tir 65% t6ng s6 
phiu biu quyt cüa các c6 dong có quyn biu quy& có mt trirc tip tai Di hOi 
hoc thông qua di din duçuc üy quyn cüa c6 dông cO mt tai Dai hOi chAp thun va 
cüa cac c6 dông biu quy& yang mt qua Phiu biu quyt d6ng thông qua, trr nOi 
dung quy djnh tai  Khoán 4 Diu 38 Diu 1 TCTHK. 

c. Trueing hcup bAu b6 sung TV HDQT, KSV, vic biu quyt duçuc thrc hin theo 
phtrang th(rc bAu d6n phi&i thco quy djnh tai  Quy ch bAn b6 sung TV HDQT, KSV 
&rçuc Dai  hi thông qua. 

d. HInh thtrc biu quyt các vAn d khác (ngoai trr bAn b6 sung TV HDQT, KSV): 

4.1 Biu quyt trrc tiEp bAng The biu quyt: 

a. c6 dông, di din duçuc üy quyn cUa c6 dông biu quyt tirng nOi  dung 
trong chucung trInh Dai hOi. Khi biu quy& mt vAn d dtrc Dai hOi dua ra, 
các c6 dông, dai  din duçuc üy quyn cüa c6 dông biu quyt bAng each gia 
The biéu quyt len cao. Vic xác dlnh  kt qua biu quyét duçuc tin hành 
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bang each dm s6 The biu quy& tan thmnh, s6 The biêu quyêt không tan 

thành và S6 The bitu quy& không cO ' kiCn. 

b. D6i vài tirng vn d cAn biu quy&, Ban ChU t9a s hOi kin cUa C6 dông 

theo trInh tsr: Tan thanh; Không tan thành; Không CO kin. Tnrang hqp C6 

dông, dai din ducic üy quyn cüa c6 dông không gia The biu quy& thI coi 

nhtr Tan thành. Vâi trng vAn d xin y kin biu quyt, các c6 dông, dai  din 

duqc üy quyn cüa c6 dông chi duçrc gkr The biu quyt môt IAn. 

4.2 Biu quyt yAng mt bAng Phiu biu quyt theo mu trong b tài 1iu hQp 

DHDCD dA duçic dang tãi trên trang thông tin din tCr cüa TCTHK theo quy 

djnh: C6 dông s cho kin Tan thành/ Không tan thànhl Không có kin d6i 

v?ii ftrng nOi  dung ci th và gcri v TCTHK. 

4.3 Ban Kim phiu s CO trách nhim kim phiu cà 02 hinh thtc biu quyt nay 
và thông báo cho Chü tQa Dai hOi d thông báo k& qua tai Dai hi. 

Diêu 14. Biên bàn hQp Di hi, d thão ngh quyt D,i hi 

Biên bàn Di hi: TAt cã các ni dung tai Dai hi phài duçrc Ban Thu k ghi vào biên 

bàn. Bién bàn phãi duçic dQc và thông qua truâc khi b mac Dai hOi. Biên bàn Dai 
hi duçic gCri dn tAt cà c6 dông trong thyi han  15 ngày k tü ngày kt thüc Dai  hi. 

2. Can cü biên bàn Dai  hi, kt qua biu quyt, Thu k Dai hOi s t6ng hcip so lieu và 

dua vao dir tháo nghj quyt Dai hOi. Dir thào Nghj quy& duçc dc và thông qua truâc 

khi b mac Dai hi. TCTHK thirc hin clang tãi Nghj quy& trên trang thông tin din 

tCr cüa TCTHK theo quy djnh. 

3. Biên bàn, phii hic danh sách C6 cong clang k' dir h9p Dai hOi,  toàn vAn Nghj quyét 
da ducrc thông qua và tài Iiu cO lien quan gCri kern theo thông báo myi h9p duçic kru 
gic tai  tri so TCTHK theo quy dinh. 

ChironglV 
DIEU KIIOAN KHAC 

Diu 15. Trirông hçrp t chirc Dai hi không thLIIlI 

1. Tru?rng hqp cuOc hQp  Dai  hi lAn thr nhAt không dü diu kiin  tin hành theo quy 

djnh ti Diu 10 cüa Quy ch nay thI vic triu tp hpp lAn thcr hai phài ducrc thrc 
hin trong thi han  30 ngày, k tr ngày cuc hQp lAn thcr nhAt dir djnh khai mac.  Cuc 

hçp cüa Dai hOi lAn thir hal di.rqc tin hành khi cO s6 c6 dông dr h9p di din cho it 
nhAt 51% t6ng s6 c6 phAn cO quyn biu quyt cüa TCTHK. 

2. Trumg hcrp cuOc  hop triu tp lAn thir hal không dü diu kin tin hành theo quy djnh 
ti Khoãn I Diu nay thI ducic triu tp h9p lAn thcr ba trong th&i han  20 ngãy, ké tr 
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ngày cuOc hQp IAn thtr hal dr djnh khai mac.  Trong tnrng hqp nay, cuc hçp cüa Dai 
hOl &rqc tin hành khong phii thuc vao s hrcing c6 dông hay dai  dién &rçic üy quyn 
cüa c dông tham d và ducyc coi là hqp 1 và có quyn quyt djnh tAt cá các vAn d 
ma Dai hOi  có th phê chuAn. 

ChirongY 
DIEU KHOAN THI HANH 

Diéu 16. Diéu khoãn thi hành 

1. Quy ch nay gm 05 chircing, 16 diu, diiçic thông qua ngày 10 tháng 8 näm 2020 và 
cO hiu 1irc ngay sau khi duçic Dai hOi biu quyét thông qua. 

2. Chü tça chiu trách nhim diu hãnh Dai hOi theo Quy ch nay. 

3. Các c dông, dai  din duqc üy quyn cüa c dông và nhcrng ngithi tham dr Dai  hi 
cO trách nhim thirc hin các quy djnh tui Quy ch nay.!. 
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BAO CÁO 

K hoch san xut kinh doanh näm 2020 

Hi dng quãn trj (HDQT) ti Tng cong ty Hang không Vit Nam (TCTHK) xin 

báo cáo Dti hi Dng c dông (DHDCD) k hoch san xut kinh doanh nãm 2020 

v&i nhing ni dung chInh nhu sau: 

A. KET QUA SXKD NAM 2019 

I. Môi trirông SXKD 

1.Yutvimô 

Näm 2019, mc dü thj tnrôrng hang không tip tVc  ghi nhn tôc d tang 

truâng cao so vói mt chung cüa th giài và khu vrc song dã chm 'ai  so vâi giai 

doan truôc, dc bit ti thj trtthng quc t. Các yu t6 chi phi du vào gp nhiu 
thun lçii nhir giá nhiên 1iu a müc thp, t giá USDIVND n djnh. 

Tuy nhiên, mOi tri.r&ng kinh doanh và tInh hInh th tnthng có nhiu dim 

khó khan; ci th& 

Giá nhiên lieu thyc hin 2019 là 76,7 USD/thüng, giãm 6,1 USD/thüng so 

KH (82,8 USD/thüng) lam chi phi nhiên lieu giãm do giá khoãng 1.320 t' dng. 

Các dng tin ban t chü ch& (Euro, CNY, AUD, KRW...) trong r tin t 

cüa TCTHK có xu huàng mt giá so vai USD vào ncra cuM nAm 2019 1am ánh 
huang tiêu crc dn hot dng san xuAt xut kinh doanh (giãm doanh thu và tAng 

chi phi khoáng 160 t dng). Trong nAm 2019, t giá VND/USD giao dch ó müc 

n djnh v&i t giá BQ nAm 2019 USD/VND là 23.236, thp han 0,4% so KH2019 

(23 .420 VND/USD). 

Bamboo Airways hin dâ tang quy mô di tàu bay khai thác len tài trên 20 
tàu va tip tic nhn them tàu bay tnrôc t& Am ljch (trong do có 02-04 chik B787) 

(cao han 2 l&n dr báo du näm cüa TCT và gp 7 ln d an cüa hang nay). Ben 
cth dO Vietjet Air (VJA) mâi mic dIch giü slot và giành thj phn ND, dA lien 
tiic tAng tãi, dc bit trên các di.thng bay tr%lc, trc lé và trin khai giãm giá mnh 

d 1p dy chuyn bay; 

Trên các du&ng bay Nht Bàn, Han Quic và Dài Loan, tInh trng du tãi 
ph bin & hu ht các du&ng bay do các hAng LCC d tãi hang bat khin mt 
b&ng giá ye giám mnh. 

1 



D?i hi d8ng c6 dông thuäng nién nam 2020 
lông cong ty Hang không Vit Nam (Vietnam Airlines) Vietnam Airlines 

Vic vic ding CNY mt giá và kinh t gp nhiu khó khän, thj trithng thuê 
chuyn Trung Quc cUng trâ nén am dm han, nhiu di tác thuê chuyn buc 
phâi ngimg hçrp ctng, giãm tAn suAt mc dü TCT có chü dng d xuAt h tro v 
giá trong ng&n han,  khin san h.rçing giãm so k hoach và k hoach diu chinh. 

2. Th trtrô'ng van tãi hang không 

a. Th truàng hang không Quôc t & Thuê chuyn 

Näm 2019, tng th trung quc th dat  34,9 triu krçit khách, tang 14,5% so 
vài CK. Trong do tang truông cüa phân khüc hang không truyn thng là 10,4%, 
tang truâng cüa phãn khüc hang không giá ré len tài 23,8%. 

Các thj trithng Han Quc, Nht Bàn, Dài Loan, Thai Lan mc dü tip tIc 
là nhung khu vrc thj tn.thng cO thc d tang truOng cao song tInh trng thüa tái 
ngày càng rô net. Tc d tang tnrâng khách thAp han nhiu so vâi tc d tang 
truâng cüa cung mg. 

Tng thj trithng thuê chuyn 2019 dat  5,3 triu khách, tang lAn hrçt 22% so 
CK, chü yu tang truàng ô phân khüc giá ré. T6ng cong cO 5/13 hang là LCCs v&i 
tc d tang trithng bInh quân 40%, chim 70% thj phAn (tAng 6 dim so CK). 

b. Tb! trirèng hang không Ni da 

Thj trtrrng Hang không ni dja vô cüng sôi dng vài vic tham gia thj 
trl.r1ng cüa Bamboo Airways và vic Vietjet tang manh  cung ing d giC thj phAn. 
S gh cung Cmg (tâi) thj truYng Ni dja nAm 2019 tAng 18% so cüng k' (CK); 
trong do các tháng cui nAm tang trên 30%, thj truäng rai vào tInh trang thira tái 
cung üng nghiêm trQng. 

San hicing khách ni dja 2019 dat  37,4 triu h.rçrt khách, tang 13,5% so CK, 

thAp han tài 4% so vài tang trithng tâi trong khi giá ye trung bInh giàm t&i 7%. 
Luçmg khách tAng them da phAn ô phân thj khách giá ré, chuyn t di.thng st và 
&räng b sang. 

II. Kt qua SXKD 

Truâc b6i cãnh thj trueing cO nhiu bin dng bAt thng nhu báo cáo nêu 
trên, nhAm dam báo mic tiéu lqi nhun và thu nhp cho ngu&i lao dng, TCT dã 
trin khai diu chinh san lucing so vci k hoach dAu nAm. Di vài các chi tiêu chAt 
lucing, TCT du dat  và Vuçit mirc so vài k hoach, th: 

- Dam báo an toàn tuyt di trong hoat dng khai thác, chi tiêu chAt krcing 
khai thác dat  và vuçit k hoach. 

- Dat chüng nhn chAt krcn dlch v1I 4 sao nAm thir tu lien tip. 
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- TInh hInh tài chInh lành math,  các chi s tâi chInh di.rqc câi thin rô net. 

1. Kêtqui hoitdng 

TCTHK dA trin khai các giâi pháp diu hãnh quyt lit, linh hoat, hoàn 
thành các chi tiêu k hoach tr9ng yu cüa nãm 2019 và dat  dixqc nhthig thành tVu 
ni bt trên nhiu linh vrc: An toàn tuyt diii vi trén 135.000 chuyn bay, 4n 
chuyn 22,9 triu krqt khách vài cht lixcmg djch vi tiu chu.n 4 sao dircic khng 
djnh vftng chic; Näng sut lao dng tip tVc  duçic nang cao; Thu nhp và phüc li 
cüa ngu1i lao dng tip t1ic drc câi thin; Lqi nhun truc thu Cong ty mc dat 
2.899 t VND, vuçit 8,3% k hoach 

- TCTHK dã chü dng diu hàth tãi linh hoat trong ni dja theo nhu cu thj 
trithng và nhm dat mvc lieu giám chi phi khai thác, tang doanh thu bInh quân trong 
giai don giá nhien lieu tAng cao. Mc dü các chi tiêu v san lucing thAp han k hoach 
nhimg chi tiêu hiu qua san xuAt kinh doanh có mCrc tAng truâng vuçlt bc so vâi kE 
!ioach. 

- Chi s dung gRx (OTP) luôn duy trI a mirc cao, ngay cã trong nhiThg giai 
doan cao dim, qua tãi tram tr9ng a các san bay trong nuâc. OTP di/dn dat müc 
89/82% vuçYt k hoach, dua VNA vào nhóm các hang hang không có chi s bay dung 
gia hang du th giài. 

- Ma cac duang bay mâi di/dEn dn khu vrc Dông Bc A, Dông Nam A (Ha 
Ni/Hô ChI Minh — Thâ.m Quyn; Dà N.ng — Thânh Do, Ha Ni — Ma cao, Ho ChI 
Minh — Bali, H ChI Minh — Phu ket, Dà Nâng — Bang C&). 

A • A h • A 2. Ket qua thLrc hiçn cac chi tieu ke hoch DHDCD thirong men 

TT Chi tiêu DVT TH2019 
TH2019/ 
TH2018 

(%) 

TH2019/ 
1(112019 

(%) 

TH2019/ 
KH 2019 
DC (%) 

1 

2. 

Khach 4n 
chuyen 

Khac luan 
chuyen 

Triu 
khach 

T 
khách.k 

m 

i.000thn 

22,9 

37,6 

347 

104,3% 

103,5% 

101,7% 

100,8% 

91,9% 

92,6% 

92,9% 

9 7,9% 

98,1% 

97,2% 
Hang hóa van 
chuyen 
Hang hóa luân 
chuyen 

'riçu 
tan.km 

1.004 94,8% 97,4% 

5. Doanh thu T' dng 

5.1 Hcipnhát 100.316 101,4% 89,8% 959% 
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TT Chitiêu DVT 1H2019 
1H2019/ 
T112018 

(%) 

TH2019/ 
KH2019 

(%) 

TH2019/ 
KH2019 
DC (%) 

5.2 

6. 

Cong ' ' 

Loi nhuân trtthc 
thud 

74.694 
102,0% 90,5% 95,4% 

, 
Ty dong 

102,3% 6.1 

6.2 

'1 

7.1 

7.2 

8. 

HçrpnMt 3.389 100,8% 100,8% 

COng ty mc 2.899 119,9% 108,3% 108,3% 

Loi nhuãn sau 
thus 

., 
Ty dong 

- 
97,6% HcrpnMt 2.537 94,7% 94,7% 

COnglymç 2.418 

746,5 

114,5% 100,5% 100,5% 

Tng kinh phi 
dâutu 

T'dng 175,7% 13,8% 13,8% 

3. Kt qua khác 

Trong nAm 2019, TCTHK dâ vinh dir nhân du'çc nhiu danh hiu và giâi 
thu&ng danh giá: 

- Giâi thuông "HAng hang không dn du châu A v hung Ph thông" và 
"HAng hang không dn dAu chãu A v hng Ph thông dc bit" và "Hang hang 

không dn du châu A v Thi.rang hiu" do World Travel Awards trao tng; 

- Hang Hang không quc th 4 sao näm thtr 4 lien tip cüa Skytrax; 

- Giái thu&ng ASOCIO: don vj rng ding CNfl' xuãt sac nãm 2019. 

B. KE HOACH NAM 2020 

I. \lôi tru'ông SXKD 

I. \êu tvimô 

Tr du nàm 2020, dch Covid 19 xut hin tai Trung Quc vA lan rng trên 
the giOi. Dn thai dim hin tai,  din bin djch beth vn khó hthng và tác dng 
lam thay di toàn b kinh t th giài so vài các dr báo tü cui nAm 2019, trong 
do có kinh t Vit Nam. Theo dánh giá chung cüa các chuyên gia trên th giài, 
kinh th th giâi nAm 2020 chju tác dng mnh cüa Covid 19, së suy thoái (d báo 
gn nht du tháng 4/2020, tang trithng kinh t th giâi vào khoáng -3%), trong 
dO các quc gia phát trin chü ch& nhi.r M, Nht, khu vrc Châu Au du tAng 
truing am. Sr phc hi kinh t cüa các nuôc phi thuc vào khâ nAng kim soát 
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djch cüa bnh cüa mi quc giá, các chInh sách h trçi và hiu qua hçip tác quc 
t. Vâi kjch bàn khã thi, tang trtrâng kinh t Vit Nam nãm 2020 giãm khoàng 3 
dim % so vài näm 2019, urang irng mirc tAng tnthng khoãng 4% trong diu kin 
djch bnh tai  Vit Nam duçic kim soát trong qu 2/2020 và các hoat dng kinh 
t, xa hi sam tr& iai "bInh thung" tr tháng 6/2020. 

Di vai ngành hang không, djch Covid 19 dA thüc dy chInh phü các nithc 
áp ding các bin pháp htn ch di li  nhm cô lip, giâm thiu tác dông dn süc 
khôe nguai dan. Các bin pháp han  ch lam ành hung dn thu cAu di lai  bang 
dithng hang không trên toàn th giài. IATA (Hip hi các hang không th giài) 
dv tInh nAm 2020 hrqng khách luân chuyn trén toàn th giâi giâm 54,7% so nAm 
2019, doanh thu mt 419 t USD và các hAng hang không 1 trên 84 t' USD (trong 
khi mirc lAi Ca nAm 2019 chi uâc dat  25,9 t USD). Vâi kt qua nhii trén, dij tInh 
11,2 triu lao dng trong ngành hang không và du lich toàn th giâi có khã nAng 
that nghip. IATA dang kêu gpi ChInh phü các nuOc Co mt gOi giái pháp tong 
th bao gm h trcy tài chInh tr?c tip; cho vay hoc bâo lAnh cho vay; giám thus, 
phi. T chüc APEX cüng nhn djnh các hAng hang không trên th giâi can môt 
gOi h trçl tài chInh duài thiu hInh thüc txóc tIth 250 t USD d có th tn tai và 
vxç1t qua khüng hoâng. Day là brc tranh hoàn toàn khác bit so vâi dci báo t& dep 
vào cuM nAm 2019 cüa các t chrc hang không, trong dO cO TCTHK. 

Giá dAu 5 tháng du näm 2020 là 55,5 USD/thüng. Djch Covid 19 dA tác 
dng trrc tip dn nghành hang không, qua do gián tip ânh hthng dn thi tru&ng 
nhiên lieu trên th giâi. T chirc Reuter dr báo vol kjch bàn trung tInh thI giá 
nhiên lieu 3 qu cOn li cüa näm 2020 nm trong khoãng 31-48 USD/thüng. Dcra 
thông tin trên, TCTHK dr báo giá nhiên lieu Ca nAm giá nhiên lieu là 46,6 
USD/thüng (5 tháng du nAm: 55,5 USD/thüng; 7 tháng cui nAm: 37,9 
USD/thüng). Tuy nhiên, khA nAng bin dng giá nhiên lieu lOn và khO hrOrng do 
phi thuc vào nhiu yu th bt djnh bao gm thii gian xáy ra dai  djch, din bin 
thc t cüa tInh hInh kinh t th giOi và sci hi phc cüa hoat d)ng 4n tái hang 
không toàn cu, scr  thay di chInh sách cüa các qu& gia san xut du mO theo 
tirng giai doan. 

T' giá BQ USD/\TND 5 tháng du nAm, d kin 7 tháng cuM nAm va ca 
nAm 2020 ln krçit là 23.314 VND, 23.606 VND và 23.484 VND. Theo dánh giá 
cüa các chuyén gia và t chrc tài chInh, t' giá USD/VND sê tip tic tang trong 
nhng tháng tOi nhung tc d tang së giãm dn vào cuM nAm do dng USD có 
th mt giá vi ãnh huOng bOi gOi cthi trq kinh t han 2.000 t' USD cüa M. 
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Dal hOi d6ng c6 dông thu&ng niên nAm 2020 
Tng cong ty Hang khOng Vit Nam (Vietnam Airlines) Vietnam Airlines 

2. ThI trtrông vn tãi hang không 

c. Tb1 trtràng hang không Quc t & Thuê chuyn 

Mo hInh phic hi dij báo &rqc nhn djnh là mô hInh "ch L dài" vài tmnh 
hInh djch bnh din bin phirc tap tai  các quc gia trên th giti và tam i lo ngi 
cüa khách du ljch së khin thj trt.rmg khách Quc t phiic hi chm han và phii 
thuc nhiu vào chInh sách nhp cãnh, cp visa cüa các quc gia. Qua khào sat 
thj trng, các hang hang không tai  các thj truäng Dông Bc A và Dông Nam A 
dA ma ban 'ai  mt s tAn suAt chuyn bay tir dAn tháng 7 trong bi cánh djch bnh 
v ca bàn dA dtrçic kim soát, tuy vn con tim An mt s rüi ro. Thj trl.r?Yng Châu 
Au và Uc duçc nhn djnh ma bàn sam nhAt trong giai doan  tháng 9/2020. Dir kin 
7 tháng cuôi nàm, khách tong thj trithng quc tê tthc dat  3,34 triu luvt khách, 
thAp han 83,3% so cüng k' (CK). TInh chung trong câ nãm 2020, khách tng thj 
tnrYng quc t ithc dat  9,36 triu luçit khách, thAp han 81% so cng ks'. 

d. Th trtrông hang không Ni da 

Vâi vic kim soát djch bnh tti Vit Nam duqc thirc hin t6t, nhu cAn thl 
tnr&ng hang không ni dja có dAn hiu phiic hi nhanh. Các hang hang không lien 
tip ma them các du&ng bay m&i, &ra ra nhiu chixcing trInh khuyn mãi d kIch 
cAn di lai  cüa ngi.rai dan. Them vào do, nhu cAu du ljch trong nithc cüa ngtthi dan 
cO th tAng cao bü cho vic suy giám nhu cAn du ljch quc t do thi tri.rOng quc 
t chixa duçrc mô lai. 

Tuy nhiên, trong bM cânh tInh hInh kinh t trong và ngoài nuâc dt.r báo chju 
tác dng tiêu crc do ành hii&ng cüa djch bnh, ben canh  dO cung irng tãi th truäng 
ni dja tang manh  do hn ch các hoat dng bay quc t dn dn nguôn I trc tâu 
bay du thüa, dr báo khách tng thj tnthng ni dja phiic hi nhanh gAn tuang 
duang cOng kS',  tuy nhiên giá ban giàm sâu dAn dn süc mua thj tri.thng thAp han 
nhiu so cOng k' 2019. 

7 tháng cui nãm 2020, d kin tng thj tru&ng hang không ni dja dir kin 
phic vi khoàng han 18 triu lucit khách, tuang duang 90% so cOng kS'.  TInh 
chung cho câ nàm 2020, khách thng thj tru&ng ni dja dat  34,95 triu luçit khách, 
thAp han 20% so cOng kS'.  Giá bInh quân thj tnr1ng cO khâ nang giàm khoãng 
30% so cOng k' 2019. 
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Dai hi dng c dông thting nién nãm 2020 
T6ng cong ty Hang khOng Vit Nam (Vietnam Airlines) Vietnam Airlines 

II. K hoch SXKD nãni 2020 

1. Vn tãi hang không 

1.lSãn phm 

a. Quc t 
Di,ra trên thj truäng quc t, TCTHK sê khai thác tm 1i các du&ng bay 

quc t nhu sau: 

- Tam dung khai thác các dtthng bay di Châu Au va Uc trong Ca nãm 2020. 

- Bt du khai thác trâ lai  các duäng bay trong khu vrc Dông Bc A va 
Dông Nam A tir tháng 10 vi thn suit han  ch tr 3 -5 chuyn/tun và bt du dAn 

n djnh khai thác tu tháng 12. 

b. Nôi dia 

- Diéu tit hçip 11 mCrc tái cung üng và giá ban nhãm dam bão dam bão hiu 

qua khai thác tng mng; 

- Tin hành khai thác 13 &thng bay mâi tr Hãi Phông, Vinh, Can Tho nhm 
phic vi da dang nhu cAu di lai  cüa ngithi dan trong nuc gifla các tinh, phi hçip 

san phAm hiu qua vài Jetstar/Vasco nh&m tang kha näng canh  tranh cüa VNA 

Group. 

1.2 San Iu'çng vn chuvn 

San luyng vn chuyên dt•i kiên näni 2020 nhirsau: 

Chi tieu D\ 1' 
5tháng 
dau nam 

7tháng 
cuoi nam 

KH 
2020 

SovóiTH2019 
(%) (+1-) 

Khách triti khách 5,1 9,3 14,5 63,2% (8,4) 

(6,2) Quôcth 1,3 0,7 2,0 24,4% 

Nidja 3,7 8,6 12,3 88,8% (1,5) 

Thuê chuyn 0,1 0,1 0,2 22,9% 

43,1% 

(0.7) 

(21,4) 
KhIch luan 

chuyen 
khách.km 7,6 8,6 16,2 

Qu6ct 4.4 1,5 5,9 23,7% (19,0) 

NOidja 2,9 6,8 9,8 92,9% (0,7) 

Thuê chuyn 0,3 0,2 0,5 23,1% (1,6) 

Gh Iuan 

chuyen 
t' gh.km 10,3 

6,2 

3.7 

0.4 

10,5 20,7 44,6% (25,7) 

Quct 2,2 8,4 26,8% (23,0) 

Nidja 8,0 11,7 92,2% (1,0) 

Thuê chuyn 0,2 0,6 25,4% (1,8) 
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Dai hOi dông c6 ttông thuxng nién nám 2020 
T6ng công ty Hang không Vit Nam (Vietnam Airlines) Vietnam Airlines 

Chi tiêu DVT 5tháng 
dau nam 

7 tháng 
cuoi nam 

KH 
2020 

So vói TH2019 
(%) (+1-) 

TAn Iuân 

chuyn 
t tan.krn 1,0 1,0 1,9 43,9% (2,5) 

Quôc té 0,6 0,2 0,9 28,5% (2,2) 

Ni dja 0.3 0,7 1,0 90,2% (0,1) 

Thuê chuyn 0,0 0,0 0,0 23,1% (0,1) 

H s SDG % 74,6% 8 1,4% 78,0% (2,4) 

Quc t 7 1,2% 67,7% 70,3% (9,2) 

Ni dja 80,3% 85,2% 83,7% 0,6 

Trong nAm 2020, do tác dng cüa djch Covid 19, TCTHK sê 4n chuyn 
14,5 triu krçit khách, giãm 36,8% so cüng kS'  (CK); khách Iuân chuyên dr kiên 
16,2 t' khách.km, giâm 56,9% so CK (ãnh hu&ng vic h?n  ch xuât nhp cânh 
cüa các nirâc trên the gii); ghê luãn chuyên dr kiên 20,7 t' ghê.km, thâp han 
55,4% so cüng kS';  Tan luân chuyên dt 1,9 t' tân.km, thâp han 56,1% so CK. H 
so sir ding ghê giâm 2,4 diem so cüng kS'. 

2. Các chi tiêu tài chInh 

Trén Ca so nhng yu t6 du vào và san luqng dirr kin, các chi tiêu k hoach 

2020 chi tit nhu sau: 

Các ch tiêu kt qua kinh doanh nãrn 2020 

DVT: Tj&ing 

TT Chi tieu 
5 tháng 

du 
nãni 

7 tháng 
cui 
näm 

K112020 
1(112020 / 
TH2019 

(%) 

I Ting doanh thu hop nhAt 23.184 17.402 40.586 40,5% 

Trong do: COng ty me 17.941 14.594 32.535 43,6% 

2 Tng chi phi hçp nhAt 29.195 26.568 55.762 57,5% 

65,5% Trong dó. COng ty me 22.731 24.291 47.022 

3 Lçi nhun TT hqp nhAt (6.011) (9.166) (15.177) -447,8% 

Trong dO. COng ty mq(*) (4.790) 

(6.011) 

(4.790) 

(9.697) (14.487) -499,7% 

4 Lqi nhuân ST hçp nhIt (9.166) (15.177) -598,1% 

Trong dó. Cong ty mq (9.697) (14.487) -599,0% 

Tng doanh thu cOng ty mc giâm 56,4% so vOi CK, tuang üng 42.158 t) 
dng do nguyen nhân djch bnh CoVid 19 ãnh huOng dn thu cu di lai  cüa nguOi 

dan lam giãm doanh thu vn tái hang không. 
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Dai hOi dng c6 dông thuäng nin näm 2020 
T6ng cong ty Hang khOng Vit Nam (Vietnam Airlines) Vietnam Airlines j 

Tng chi phi cong ty mc giàm 34,5% so vâi CK, t.rang rng 24.772 t' dng, 

trong do giâm do TCTI-IK chü dông thirc hin các giãi pháp diu hành, han  ch 

tác dông cüa djch Covid 19 là 4.346 t) dng; cOn lal  là giám do san krcrng, don 

giá, tuong irng 20.426 t dng. 
(*): Kêt qua SXKD 2020 cüa TCT chua bao gm doanh thu — chi phi cüa 

hoat dng ban 02 tàu A32 I giao tháng 6 không thành cOng và 06 tàu A32 1 dr 
kin ban cu& 2020 do ánh lurông cüa djch bnh. 

Mc dü, TCTHK dã chO dng diu hãnh nh&m han  ch ánh htrâng cüa djch 
Covid 19 dn kt qua SXKD nhung hiu qua SXKD vn 1 14.487 t' dng, giâm 
lyi nhun 17.386 t dng so vói CK. VI vy, các chi tiêu tài chInh TCTHK cO sr 
thay dM iOn so vOl CK. Chi tit nhi.r sau: 

A A . A . . - Mot so chi so tal chinh TCTHK (cong ty mc) nam 2020 

TT Ten chi so DVT TH2019 K112020 

1 Ty sut lcri nhun TT/Tng doanh thu (ROS) % 3,88 -44,5 

2 Ty suit lçvi nhuân ST/Vin chCi s& hthi (ROE) % 13,12 -131,51 

H s no phãi tra/Vôn CSH * 
3 ian 2,23 14,76 

(lchong bao gain thu ban) 

4 H s6 nçi phái trã/Vn CSH lAn 2,71 16,63 

5 PANN1-1trc) 
dng 

4.185 397 

6 Khã nang thanh toán nçv ngân han lAn 0,44 0,35 

Ghi chz: S lieu theo phwong an dwc'c vay 12.000 1j' dng cua C'hInh phz thai han 
3 nám và TCTchwa thwc hiçn các giáipháp tang vcfn chj sà hfru trong nám 2020. 

A 3. Hoat dçng dau tu 

Tng giá trj ké hoach  dtu tix nãm 2020 là 405,8 ti', trong do: 

- K hoch CBDT: 35 dir an, gm 01 Dir an 50 tàu bay than hp, 25 dçr an 

xây drng, 09 dr an TTB; Kinh phi CBDT là 5,3 t dng. 

- K hoach THDT: gm 23 dir an chuyn tiEp tr näm 2019 (10 dr an xay 
d%rng, 12 dr an TTB) vOi tng kinh phi THDT 300,5 t' dng.. 

- DAu tu RNDN: Không CO. 
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Dai hOi dng ct dông thuâng nin näm 2020 
T6ng cong ty Hang không Vit Nam(Vietnam Airlines) Vietnam Airlines .., 

- Dr phông THDT: 100 t \TND.  Khoán tin nay dr kin thanh toán cho 
các dir an CBDT ducic quyt djnh du tx trong näm, trin khai ngay giai doan 
THDT và phãi giâi ngân mt phn trong nãm 2020 (Dr an Website Vietnam 
Airlines - TMDT 60,0 ti'; Du an us cho Tôa nhà M2-TMDT 4,6 ti'; Dir mn 
Chuyn dM cu hInh 24 tàu bay A321 s& hfru — TMDT 524,0 ti...). 

4. Näng sut lao dng 

4.1. Sü ding ngtin lire 

Do ãnh hixâng cüa djch bnh Covid-19, san krçmg vn tâi thj trung quc 
t siit giám nghiêm trQng. Các tháng cuM näm TCT tip tic diu hãnh cac giâi 
pháp v ngun hrc nhii: tam  hoân HDLD, nghi không huâng hxang; lam vic 
không tr9n thyi gian d phü hçip vài quy mô san xut. TCTI-IK tip t11c duy trI sü 
diing ngun hic trong các vj tn then ch& d dam bâo khai thác an toàn, duy trI 
bang cp chirng chi, nàng djnh; han  ch ti da vic chãy máu chit xám; tránh các 
phát sinh chi phi lan do không duy trI näng djnh d chun bj ngun lirc chim lTnh 
thj trirang khi có ca hi phiic hi. Lirc 1i.rçng lao dng quân 1, vj trI quan tr9ng 
duy trI do kh& krcmg cong vic phát sinh lan, nghiên ciiu và trin khai thijc hin 
các giâi pháp ti ru cho h thng di phó vài khüng hoãng theo kjch ban diu 
hành mrc d 4: vei ljch bay nghiêm tr9ng. D%r kin KR sr ding bInh quán trong 
nãm 4.785 lao dng, giâm 26% so vôi CK. 

Nang suAt lao dng: mc dü san hrqng theo RTK chi dat  39%, v9i các bin 
pháp tIch crc, chü dng diu diu hành ngun 11rc dâ nêu, NSLD vn duy trI a 

müc 59% so vai CK. Tháng 4: 80% lao dng mt dt buc phâi ngüng vic; 

Tháng 5 và tháng 6/2020: 50% lao dng ngmg vic, tam  hoãn hcip &ng lao 
dng/nghi không huâng lixcing. Ttr tháng 7: di.ra dn lao dng vào lam vic trä lai 
phü hcip vài tInh hInh hoat dng SXKD. 

4.2. Náng suit lao dng 

Ben c?nh  nh0ng giái pháp diu hãnh, tit kim tM da vic sir ding ngun 
hrc, TCT dã diu chinh giám thu nhp câ nàm cüa ngu?i lao dng xp xi 40-50% 
cüng ks'. Tháng 4 - Tháng 6: ngthi lao dng di lam hi.r&ng tin krang chüc danh; 
can b Lãnh dao tü cp Ban tr nguyen không hu&ng luang, can b cp phông 
huâng luang thi thiu v1ng. Ti'r tháng 7/2020, vai dir báo san lucing ni dja phvc 
hi, hoat dng khai thác d.n trà lai,  TCTHK xem xét vic trá them 10% - 30% 
tin luang hiu qua cho nguai lao dng. 

Dr kin Ca nãm näng sut lao dng và thu nhp bInh quãn nguai lao dng 
cüa TCTHK nhu sau: 
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Dai hi d6ng cô dông thtring niën nAm 2020 
Tong cOng ty Hang không Vit Nam (Vietnam Airlines) Vietnam Airlines j 

Stt Chi tieu Don vi 
TH 
2019 

K112020 
KH2020/ 
TH2019 

A Lao dng sir dyng binh quán 
Laod5ngTóngcôngty Ngzr&i 6.439 4.785 74% 

Laod5ngVitNwn Ngu&i 5.646 4.313 76% 

B Nàng sugt lao ding 
Táiluánchuyn/Iaodi$ngTCT 1000 thn.km 688 466 59% 

Tái juan chuyê n/lao d5ng Viii Nani 1000 tAn.km 778 517 58% 

C Thu nhp bInh quân 
Phi cong Tr d/tháng 147,0 77,0 52,4% 

TiEp viên Tr d/tháng 28,8 13,8 47,8% 

LDmátdt Trd/thang 31,4 14,0 44,5% 

5. Cac chi tieu ke hoch nam 2020 

Ti' Chi tiêu DVT KH 2020 

1.  Khách vn chuyn Triu khách 14,5 

2.  Khách luân chuyn T' khách.km 16,2 

3.  Hang hóa vn chuyn 1.000 t.n 204,8 

4.  Hang hóa luãn chuyn Triu tn.km 469,2 
5.  Tn luân chuyn (RTK) T t.n.km 1,9 

6.  Doanh thu cong ty mc T dng 32.535 

7.  Lçii rthuân tru&c thug cong ty mc T dng (14.487) 

8.  Lçii nhun sau thu cong ty mc T dng (14.487) 

9.  T6ng kinh phi dAu t.r T dOng 405,8 

B. MEN NGH 

Djch bnh Covid- 19 lan rng, tác dng manh  và da chiu tài các hoat dông 
kinh t trên phm vi toàn cu. Dn nay, v ca bàn Vit Nam dA kim soát di.rqc 
djch bnh nhxng tInh hInh djch bnh trên th giói vn din bin phtrc tap. Vri d 
mô kinh t cao, dr báo kinh t trong va ngoài ni.ric vn can nhiu khó khãn và 
ngành hang không là mt trong nhüng ngành chju tác dng kin nht cüa djch bnh. 
NhUng tác dng cüa djch bnh và bin pháp 1rng phó djch bnh ânh hrâng trrc 
tip tâi k& qua kinh doanh trung näm 2020 cüa TCTHK, tuy nhiên nhrng giâi 
pháp khc phi,ic khó khän do dich bnh, phc hi, phát trin hoat dng san xuAt 
kinh doanh cüa TCTHK sau djch bnh së gop phn quan trçng vào sr phiic hi 
và phát trin kinh t - xa hi cüa dt nuâc, to dà phát trin t& han trong tixang 
lai. 
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Dai hi dong c dông thträng nin nàm 2020 
Tong cong ty Hang khOng Vit Nam (Vietnam Airlines) Vietnam Airlines j 

      

      

1. HDQT xin kin nghj các chi lieu dir kin näm 2020 nhix sau: 

TT CM tiêu DVT KB 2020 

1.  Khách v.n chuyn Triu khách 14,5 

2.  Khách luãn chuyn T' khách.km 16,2 

3.  Hànghóavnchuyn 1.000 tAn 204,8 

4.  Hang hóa luân chuyn Triu tAn.km 469,2 
5.  TAn luãn chuyn (RTK) T' tAn.km 1,9 

6.  Doanhthucôngtymç Tdng 32.535 

Lcii nhun trithc thud cong tY 
mc 

T' dng (14.487) 

8.  
Lcii nhun sau thu cong t)' 
mc 

T' dng (14.487) 

9.  TngkinhphIdâutu T'dông 405,8 

2. D dam bâo diu hành SXKD mt cách linh hoat, phü hcip vài các bin 
dng cüa thj trung, DHDCD üy quyn cho HDQT quyt djnh diu chinh các chi 
tiêu k hotch SXKD 2020 ct phü hçip vâi din bin cüa thj tru&ng nh&m dt miic 
lieu hiu qua, bâo dam tM da lçvi Ich cüa c dông, báo cáo c dông tai kS' hçp tip 
theo. 
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Di hi dng c dông thumg nin näm 2020 
T6ng cong ty Hang khOng Viet  Nam (Vietnam Airlines) Vietnam Airlines 

BAO CÁO TAI CHINH KIEM TOAN NAM 2019 
vA PHUONG AN PHAN PHOI LI NHUA4N  

KInh gfri: Di hi ding cô dông thuong niên nãni 2020 
Can cir Lut kê toán Vit Nam; 
Can cCr vào Diu 1 t chirc và hoit dng cüa Tng cong ty Hang không 

Vit Nam — CTCP (Tng cong ty) cia &rçlc Di hi dng c dông bat thuông 
thông qua tháng 01/2019 (Nghj quyt s 40/NQ- DHCD ngày 10/01/2019); 

Can cCr vào Qui ch Quân 1 tài chInh cüa Tng cong ty ban hành theo 
Quyt djnh s 577/QD-HDQT-TCTHK ngày 15 tháng 06 näm 2017 cüa HDQT, 

Hôi dng quãn trj Tng cong ty kInh trInh Dti hOi  dng c dông thixing 
niên nãm 2020 phé duyt Báo cáo tài chInh Cong ty mc, Báo cáo tâi chInh hçip 
nht näm 2019 và phrcing an phãn phi lcii nhun cüa Cong ty mc näm 2019 
nhu sau: 

I- Báo cáo tài chInh COng ty mc, Báo cáo tâi chInh hçip nht näm 2019 cia 
dirçic Cong ty Kim toán Deloitte Vit nam (DTT) thirc hin kim toán, &rçlc 
Ban kim soát Tng cong ty kim tra, thAm djnh và duçxc cong b thông tin cong 
khai theo quy djnh. Báo cáo tài chInh näm 2019 ciA duçic kim toán bao gm các 
ni dung: 

1. Báo cáo cüa Ban Giám dc 
2. Báo cáo cüa don vj kim toán d)c 1p 
3. Bang can di ké toán 
4. Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh 
5. Báo cáo km chuyn tin t 
6. Thuy& minh Báo cáo tài chInh 
Chi tit Báo cáo tài chInh näm 2019 cia duoc kim toán cüa Tng cong ty 

duçc g1ri kern theo tài 1iu Dai  hi dng c dOng thu&ng niên nAm 2020 vá duqc 
cong b6 cOng khai trén website cüa Tng cong ty (www.vietnamairlines.com). 

* ' kin cüa kim toán dc lip: DTT không dua kin ngoai trü, kin 
trái ngl.rcic trén BCTC Cong ty mc và BCTC hqp nht. 

Kirn toán viên nêu vn d cn nhn manh  nhu sau: 
"Chüng tôi xin hru tii Thuy& minh s 36 phAn Thuyt minh báo cáo tài 

chInh hçrp nht v các din bin cüa djch Covid-19 ciA ãnh huông tr%rc tip dn 
tInh hmnh tài chInh và hoat dng san xut kinh doanh cüa Tong Cong ty. Khã 
nAng hoat dng lien t1c cüa Tng Cong ty sê phi thuc vào sr M trçl v tái 
chInh cüa Chmnh phü, sr dng giAn tin d thanh toán cüa các ciM tác vá vic 
gia h?n  thanli toán các khoãn vay, các khoân phái trâ tir các ngân hang thuxing 
mai, các th chirc tin ding và các nhá cung cap. Nh&ng diu kiin  hin  tai,  cüng 
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các Van d khác nhu trInh bay tai  Thuyt minh s 36, dA cho thy sr tn ti cüa 
yu t không ch&c chin có th ãnh hthng quan trQng dn khã nang hot dng 
lien tic cüa Tng Cong ty. 

' kin kim toán cüa chüng tôi không lien quan dn vAn d nay." 
Kim toán viên cia dánh giá tInh trung thrc, dAy dü cüa BCTC näm 2019 và 

không dua kin ngoi tth. Vic dtra ra vAn d nhAn manh  là phü hçip vâi chuAn 
mrc kim toán s6 570 v Hoat dng lien tVc,  khi có phát sinh các sr kin sau 
ngày khóa s, dc bit là ânh huàng cüa djch bnh covid-19. 
Mt s6 chi tiêu tài chInh ca ban trong BCTC näm 2019 cia duqc kiêm toán 

DVT: VND 
CHI TIEU CONG TV M H1P NHAT 

I. RNG CAN oOi KE TOAN (31/12/2019) 

A. Tong c)ng tãi san 68.989.356.863.974 76.454.866.036.528 

1. Tài sãnngan hn 11.853.414.741.618 19.288.261.370.657 

2. Tài san dài han 57.135.942.122.356 57.166.604.665.871 

B. Tng cong nguOn vOn 68.989.356.863.974 76.454.866.036.828 

1. Nçi phâ.i trâ 50.387.187.137.433 57.847.310.038.107 

2. Vnchüsôhüu 18.602.169.726.541 18.607.555.998.420 

Trong do: 

- V6n gOp cUa chü sâ hiru 14.182.908.470.000 14.182.908.470.000 

- Lçn nhuãn sau thus chua phân ph6i 2.418.477.783.260 2.612.482.961.570 

II. KET QUA HDKD NAM 2019 

I.Tông doanh thu i thu nhI1 74.693.894.132.770 100.316.000.632.020 

Trong do: Doanh thu hoat dng SXKD và TC 73.910.729.100.000 99.333.447.278.695 

2. Tang chi phi SXKD, tài chInh và khác 71.794.549.211.626 96.927.104.225.796 

Trong do: Chi phi hoat dng SXKD và IC 71 .791.691.168.930 96.883.211.349.845 

3. Lçii nhun thu.n tr hoat ctng kinh doanh 2.119.037.931.070 2.450.235.928.849 

4. Lçri nhuân trLr&c thud 2.899.344.921.144 3.388.896.406.223 

- Chi phi thu thu nhp hin hãnh 480.867.137.884 933.964.491.926 

- Chi phi thud thu nhp hoAn 'a (82.529.147.708) 

5. Lçi nhuân sau thud 2.418.477.783.260 2.537.461.062.005 

Trong do: 

- Lçri nhuãn sau tliuC' cüa Cong ty mc 
.4 I $.477.7Xô() 2.345.801.820.002 

- Lqi nhun sau thud ctia CD không kim soát 191.659.242.003 
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11. Phtrorng an PhIn phôi 1ç1  nhuin ctia Cong ty mc nãm 2019: 

- Li nhun sau thu chiia phân phOi tai  3 1/12/2019 dat 
2.418.477.783.260 dng 

DVI: VND 
STT Ni dung Giá trj 

I Lçi nhun sau thud TNDN chira phân ph6i nani 2019 2.418.477.783.260 

II A . Tong de ngh phan phoi (I1 2.1+ 2.2) 

2.1 Inch Ip  các qul 685.961.973.925 

TrIch quT khen thi.râng, phüc lqi (03 tháng luorng TH) 684.241.291.346 

Inch quTthuâng ngu&i quãn 1 (1,5 tháng ltrang TH) 1.720.682.579 

2.2 Chi trã ci tfrc - 

III Lyl flhU4fl SLU tiluc COn kt1 chu,a phIn phi (111= 1- 11) 1.732.515.809.335 

2.1. TrIch Qul khen thi.râng, phiic 1çi (KT, PL) cho ngui lao dng Va Qul 

thi.räng nguYi quán l (NQL): 
- Theo Diu 18, qui djnh tai  TI' 28/201 6-BTC htrâng dn ND 53/201 6-CP, 

v&i lqi nhu.n thirc hin näm 2019 cüa Tng Cong ty Vlrqt k hoach, duçic phép 
trIch Qul KT, PL ngi.thi lao dng ti da 3 tháng luung thrc hin (tháng luccng) và 
trIch qul thrâng NQL tM da không qua 1,5 tháng luang, phuang an TrIch 1p 
qul KT, PL cho ngu&i lao dng (NLD) theo mrc 03 tháng krang và qul thu&ng 
NQL theo 1,5 tháng ltrcing nhAm d dam báo ngun chi cho NLD theo dung qui 
djnh v sü ding quT KT, PL Va dc bit chi h trçl cho NLD trong giai doan khó 
khan cüa Tng Cong ty. 

- Tnithc ãnh hithng cüa djch bnh Covid-19, kt qua SXKD .ràc tInh näm 
2020 và các nãm tti không có lcii nhun d trIch qui. Phxang an trIch 1p quT 
KT, PL 3 tháng krcing tr lqi nhun sau thus nãm 2019 së tao  ngun chi trã 
(khong ãnh hLrOng dn dông tin) d t chCrc các hoat dng khen thtrâng, phüc 
lçii, h trq cho NLD các nàm tip theo. Tng Cong ty sê 1p k hoach phân b& 
sir dung hçip 1 các qul trong vông 3 nam theo các ni dung chi duçvc qui djnh 
trong Qui ch sü ding qui KT, PL cüa Tng Cong ty. 

2.2. Không chi trã c tüc và d lai  lçii nhun chi.ra phân phM tü kt qua kinh 
doanh nAm 2019 phü hçrp vài tInli hInh hin nay 

- Dai djch CoVid-19 ánh hràng dc bit nghiêm trQng dn ngành hang 
không toàn cu trong do có T6ng Cong ty. Mt trong s các giâi pháp Tng 
Cong ty dang áp ding và duçvc d cp trong các báo cáo nOi trên là tn dçing ti 
da sr chia sé và h trçi cüa các di tác, nhà cung cAp trong vic gia han  và giAn 
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tin d thanh toán. Hin nay, Tng Cong ty dang tIch crc dam phán vâi các t 
chüc tin ding xut khu Châu Au (TCTD) và các ngân hang trong và ngoài 
rn.ràc, mt trong nh€rng diu kiin tiên quyt d các TCTD và ngân hang cho 
phép Tng Cong ty giân no là "không chia c tirc cho các c dông". Day là 
thông 1 quc t khi xem xét giãm giá, gia han  hoc giAn tin d thanh toán d6i 
vài các cong ty bj ãnh hi.r&ng bâi dai  djch covid-19. 

- Do san krçmg và qui mO kinh doanh giâm nhanh, dông tin cüa Tng 
Cong ty roi vào tInh trng thâm hiit ngay tir du tháng 2/2020 nén khOng Co 

ngun tin d chi trâ cs trc. Vic không chi trâ c tüc d dam báo dOng tin và 
can dM tài chInh cho hoat dng kinh doanh cüa Tng Cong ty näm 2020 và cac 
nãm tip theo. 

- Vói phucing an phân phi lçn nhun nói trên, lçii nhun sau thu cOn 1ui 
sau khi dA trIch các qu5' là 1.732,5 t VND së duçic ghi nhn ti khoãn miic Igi 
nhun sau thu chua phãn ph61 trén bang can di k toán. D dam bâo n djnh 
ngun vn kinh doanh, giâm bOt gánh nng vn hxu dng, Tng Cong ty d nghi 
phixang an phãn phi lien. S ic,1  nhun cOn 'ai  d tao dOng tin và dam bâo hoat 
dng kinh doanh n djnh cüa Tong Cong ty trong th&i kS'  tip theo. 

Xin trân trong kInh trInh. 
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BAO CÁO CUA HQI BONG QUAN TRI 
V hot dng nãm 2019 và djnh huóng hoat dng nàm 2020 

Hi &ng quãn trj (FIDQT) xin báo cáo Dai  hi &ng c dông (DHDCD) Tong 
cong ty Hang không Vit Nam (Tng cong ty) v hoat dng cüa HDQT nãm 2019 
và phucmg hithng hot dng nãm 2020 nhu sau: 

I. Kt qua thyc hin nhirn vi cüa HDQT nm 2019 
1. Hoat dng cüa HBQT 
HDQT thu?ing xuyên chi dao,  dánh giá các mt hot dng cüa Tng cong 

ty và ban hành các Nghj quyt dua ra các dtnh lurâng, giãi pháp thuc hin kjp 
thyi, dam báo hoàn thành các miic tiêu k hoach näm 2019. Các thành viên HDQT 
thrc hin dy dü quyn han,  trách nhim theo Diu 1 Tng cong ty, dam bào 
Nghj quyt cüa HDQT tuãn thu quy djnh cüa pháp 1ut. HDQT dã chi dan  t chüc 
thãnh cong Dai hi dng c dOng ththng niên 2019. 

HDQT dã th chüc 18 phiên hçp d xem xét và thông qua các ni dung thuc 
th.m quyn cüa HDQT. Di v&i các ni dung không th.ra ra phiên hçp, HDQT t6 

chirc 1y kin các thãnh vién HDQT bang van bàn. Trong näm 2019, HDQT dã 
ban hành 250 Nghj quy&, 158 Quyt djnh. 

D dam bão hiu qua vic xem xét và ban hánh các Nghj quyt HDQT, Chü 
tjch HDQT phãn cong nhim vi cho các thành viên HDQT, Ban Kim tra kiêm 
toán t chüc thm djnh, soát xét các ni dung trInh HDQT. Các Uy ban thuc 
HDQT (Uy ban chin krçvc du tu, Uy ban Nhân sir & Tin lwmg, Uy ban Kim 
toan) cüng dóng vai irô tIch crc trong vic xem xét, ct xut kin tham muu cho 
HDQT. 

HDQT chi dao  vic cong b6 thông tin cüa Tong cong ty theo dung quy djnh; 
hoàn tt thu tlic dua ci phiu HVN niêm yt trên Si giao djch chrng khoán Ho 
ChI Minh (HOSE) vào ngày 7/5/20 19, dánh du buâc phát trin mâi, th hin tam 
nhIn chin 1uçc dái han  và quyt tam không ngirng nâng cao hiu qua kinh doanh, 
tang tInh mirth bach,  chun hóa hot dng quán trj cüa Tng cong ty. 

HDQT chi dao  hoàn thánh D an ca cu lai  di môi, nâng cao hiu qua Tng 
cOng ty giai doan 2019-2025 trInh các co quan có thm quyn; tirng bu&c hoãn 
thin cci cu t chüc theo mô hmnh hang hang khOng quy mô Ion, hin di. 

Trong bi cánh sr phát trin nhanh chóng cüa cong ngh thOng tin, kinh té 
s vá cuc cách mng cOng ngh 4.0 din ra ngày càng manh  me, HDQT chi dao 
dy nhanh tin d trin khai các dr an cOng ngh thông tin quan trQng, thành Ip 
Ban Tip thj và Chuyn dM s nh&m dy manh  trin khai thucvng mai  din tCr cQng 
nhu tin hành các buOc chu.n bj d hInh thành Digital Airlines. 



Di hOi  d6ng c dông thtrmg nith nãm 2020 
Tng cong ty Hang không Viét Nam (Vietnam Airlines) Vietnam Airlines 

A. . . A 2. Ye viçc thyc hiçn Ngh quyet cua DHDCD 
Nhm thirc hin t& các nhim vii DHDCD giao, ngày 16/5/2019 HDQT 

dã ban hành Nghj quyt s 822/NQ-HDQT/TCTHK trin khai thc hin các ni 
dung &rçlc DHDCD thu&ng niên thông qua. Kt qua thrc hin nhim viii DHDCD 
giao ci th nhu sau: 

A ., ., A 2.1 Ket qua san xuat kinh doanh (SXKD) nam 2019 
Nãm 2019 ben canh  các yu th thun lçii, hot dng kinh doanh di din 

vài nhiu thách thfrc, khó khãn do thj trithng thay di nhanh, tái cung Crng dir thüa, 
cnh tranh tang cao, các ding bàn t ti nhiu thj trlx&ng bàn chInh cüa Tng cong 
ty du bj mt giá so v9i dng USD, h t.ng san bay trong ni.râc v.n tip t1c qua 

tái. 
Trong bi cánh thj tri.r&ng có nhiu bin dng, HDQT dâ có nhUng chi dao, 

djnh hithng kjp thii di vâi ban diu hành d trin khai các bin pháp diu hành 
linh hoat và chü dng, kim soát tái cung t'rng phü hçip viii nhu cu thj truäng, 
dam bão an ninh, an toàn trong khai thác, các chi tiêu chAt krqng djch vii du dat 
và vuçvt k hoach,  dam bão hiu qua SXKD, hoàn thành chi tiêu lqi nhun 
DHDCD giao, Nãng suAt lao dng tang so vài näm tri.ràc, thu nhp cüa ngu&i lao 
dng ducic dam bâo. 

CAn cir tInh hInh thj tri.räng, kt qua kinh doanh 7 tháng dâu nAm 2019, vôi 
mic tiêu dam báo hiu qua SXKD, báo toàn và phát trin vn, gia tAng lçii Ich cüa 
c dông và nguii lao dng; Dng thai duçic sir üy quyn cüa DHDCD, HDQT 
Tng cOng ty dA ban hãnh Nghj quyt s 1 292/NQ-HDQTTFCTHK ngày 
20/8/2019 diu chinh mt s chi tiêu k hoach  (cac clii tiêu: khách vn chuyn, 
khách luán chuyn, hang hóa van chuye2n, hang hóa luán chuyn, doanh thu hcip 
nhá't, doanh thu cong ty mc,). 

Kt qua thuc hin SXKD nAm 2019 ct•i the nhu sau: 
DVT: Tjdông 

STT Chi tiêu 2018 2019 2019/2018 

Tting doanh thu hçp nh1t 98.950 100.3 16 
74.694 

101,4% 
102,0% 
102,3% 

Trong do: COng ty nie 73.22 7 
3.312 LAyi nhuIn tru'&c thud hyp nlit 3.389 

Trong do: Cong ty mc 2.418 2.899 119,9% 
Lçri nhun sau thuê hçrp nht 2.599 2.537 97,7% 
Trong do: Cong ty mc 2.111 2.418 114,6% 

4 Np ngãn sách htyp nht 6.715 7.930 118% 
Trong dO: COng 11 niç 1.800 2.776 154% 
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2.2 Viêc trIch Ip cc Qu' (DTPT, KTPL, ...) vI chi tra cô tue nirn 

2018 
Dâ thrc hin diing quy dlnh,  hoàn thành theo phê duyt cüa DHDCD. 

2.3 Cong tác du tir 
Tng giá trj thrc hin du tix näm 2019 dr kin là 752,9 t dông dat  thâp 

so vri KH (13,9%) do chua hoàn thành các ni dung l&n: chü trtrcing dr an dâu 

tu 50 tàu bay than hçp (dang thwc hiên thu tuc trinh phê duyt chü trttong dáu tw 
theo Luát du tw 2014, Tdng cong ty cia gu-i Sà K hogch dcu tw báo cáo giái trinh 

j kkn cáa các Co quan Nhà nzthc); Gop vn b sung VàO JPA (Ttng cOng z'y cia 

báo cáo nhwng chira có phê duyt cza ccp thdm quyn d trkn khai,); Các dr an 

xay drng gp Vli&ng mc v các thu tic quy hoach,  h sa pháp l dt dai và giao 

dat. 
Di vài chü trwmg ban 05 tàu bay A32 1 CEO: qua trInh thrc hin ban du 

giá dã hoàn tt theo dung qui djnh. TInh dn thi dim tháng 6/2020, Tng cong 
ty dA bàn giao 3 tàu, dã thu disçic 28 triu USD. 

3. Hoat dng gum sat cüa IIDQT di vol TGD và Ran diêti hinh 
Tai các phién h9p thi.rng k' cüa HDQT Vé kt qua san xuât kinh doanh 

hang tháng/qu/nam, TGD du cO báo cáo chi tit v tInh hInh hoat dng cüa Tng 
cong ty, dng thyi phân tIch, dánh giá kt qua kinh doanh, tInh hInh thrc hin k 
hoach, tInh hInh tài chInh, tin do trin khai các dr an du tir, cong tác an toàn, an 
ninh, hiu qua khai thác, nguôn nhãn 1c, cong ngh thông tin... và d xut các 
giâi pháp, phi.rang h.thng k hoach cho cac k' tip theo. Do dO, luOn dam bão sr 
giám sat cüa HDQT trong hoat dng diu hành SXKD. 

Vic giám sat cüa HDQT cOn duçic thiic hin thông qua b may giám sat 
(Ban kim tra kim toán) và sr phi hçip V&i Ban Kim soát trong vic kiêm soát, 
dánh giá hoat dng SXKD cüa lông cong ty. 

HDQT dA chi dao  t chirc thirc hin hin các kin nghj, k& lun thanh tra, 
kiêm tra, kim toán nãm 2019. Dn nay, Tng cong ty cia hoàn thành hu ht các 
kiên nghj nhr: thirc hin dng b các giái pháp nâng cao hiu qua SXKD; kiêm 
soát h s no trên vn CSH, dam bão an toàn tài chinh.... Di vài mt s ni dung 
chua hoàn thành HDQT sê tip tiic chi dao  thirc hin trong näm 2020. 

H. D!nh  huóng hoit dng nãm 2020 
Nàm 2020, du báo tInh hInh kinh th, chInh trj th giâi cO nhiu biên dng bat 

thithng, xung dt thuang mai  gicra các nn kinh t Win, bt n chInh trj trên nhiu 
quôc gia, djch bnh Covid-19 büng phát kh&p toàn cu. Djch Covid-19 hin dang 
là m61 de dQa Win nht cho nn kinh t th gioi, ânh huông nghiêm trQng dn cung, 
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cu và thuorng mai  hang hóa djch vi trên toàn thE giâi. Hip hi Vn tãi Hang 
không Quôc té (IATA) cho biEt doanh thu cüa ngành hang không dir kiEn sê giãm 
khoáng 55%, tuang trng 314 t USD trong näm 2020 do ãnh hxông cüa djch 
COVID-19. Dai  djch Covid-19 tác dng tài ph.n kin khIa canh  cüa ngành hang 
không. Ngãnh Hang không toàn cu trong do cO Tang cong ty và hu hEt các Cong 
ty thành Viên rai vào trng thai khüng hoáng toàn din. Tr du nãm 2020, hot 
dng SXKD cüa Tng cong ty gp nhiEu khó khän, thách thüc do nhiu quc gia 
phong tOa nghiêm ngt, thirc hin các chInh sách dE dung nhp cânh, han  chE di 
lai, thj tru&ng gAn thu dóng bang hoãn toàn. 

Trong bi cânh do, ngoài các cong vic mang tInh chit djnh kS',  HDQT dt 
ra các mic tiêu, nhim vii tr9ng tam nhu sau: 

1. Myc tiêu: Hoat dng SXKD cüa Tng cOng ty dam bâo an ninh, an toân, 
nâng cao chat krcing djch Viii, dam bâo hiu qua SXKD và näng sut lao dng, 
nâng cao hInh ãnh và vi thE cüa HAng hang khOng quc gia. 

2. Nhim vy IOn, tryng tam trong Ham 2020 
a. V hot dng SXKD 
DE irng phO vci cac ánh hi.rông cüa djch beth dEn hoat dng SXKD, Tng 

cOng ty phái xây drng các kjch ban kE hoach 2020, triEn khai hang lot các giái 
pháp trén iimg 11th vrc hoat dng nhm thu hçp t6i da quy mO san xut dE giám 
thiEu thit hai,  dng thii t chCrc iai  b may, day chuyEn san xut, trit dE ct giâm 
chi phi c djnh, chi phi gián tiEp chua thrc sir cn thiEt; b trI sp xEp lai  lao dng, 
hçip l hOa, tAng nAng suit lao dng, gitt chân nguri lao dng. TriEn khai tIch circ 
vâ quyEt liit các hoat d9ng 4n chuyEn hang hóa gop phn gia tAng them doanh 
thu. TIm kiEm các giãi pháp nhm dam bão dàng tiEn dE T6ng cOng ty phiic hi 
va nâng cao tiEm 1i1zc tài chInh. 

b. Các d an, dir an I(rn 
Rà soát ct giám, giAn tiEn dO các d an du tis phü hçip v&i yêu cu SXKD. 

Tp trung ngun lc triEn khai các dr án/dE an phic vi phát triEn VNA Group 
theo hu&ng Digital Airlines và Business Ecosystem. 

c. Di tàu bay 
Nâng t 1 may bay sn sang khai thác: ti iru hóa kê hooch dnh k' báo 

during may bay. 
TiEp tiic triEn khai thirc hin kE hoach phát triEn dOi  tàu bay giai doan 2021-

2025, thm nhIn 2030 theo djnh hu&ng dA duçic DHDCD thông qua; Tp trung thrc 
hin dr an du tir 50 tàu bay than hep giai don 202 1-2025; sp xEp ti uu ngun 
luc dOi  tàu bay dua vào khai thac phü hçip vài thu cu thj tnthng. 

TrInh DHDC[) thuung niên 2020 chü truang b tàu A321 CEO. 
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Dai hi dông c dông thu&ng nién näm 2020 
T6ng cong ty Hang khOng Vit Nam (Vietnam Airlines) Vietnam Airlines j 

c. Tin krong, thu nhp ngirè'i lao dng 
Duy trI chInh sách v lao dng tin luorng theo huóng không sa thai ngi.rii 

lao dng. TIm kim các giài pháp bào dam thu nhp hap l cho ngtthi lao dng 
theo huóng sü ding hiu qua k& hap các Qu5' (tin hxang, khen thu&ng, phüc lçïî) 
theo dung ch d. 

d. Cong tác Quãn tr! cong ty 
SCra di b sung hoàn thin các h thng van bàn quán l ni b theo huàng 

tip tic minh bach  hóa cong tác quãn tn; phãn cp nhiu han di dOi vâi tang cthng 
trách nhim và tang cr?ing cOng tác kim tra, giám sat; tAng cung sr phM hap 
gitta HDQT, Ban kim soát và các Ca quan. 

Kin toãn HDQT, Ban Kim soát tai  DHDCD nAm 2020: bu thay th Thành 
viên HDQT nghi ch do và kt thüc nhim kS';  nghiên cru b sung chirc danh 
Thành viên dOe 1p HDQT. 

Nâng cao nAng lirc giám sat di vO I ll)QT, TGD và Ban diu hành (phôi 
hap vi Ban Kim soát d hoàn thin). 

d. Di vol các Doanh nghip vn gop 
Chi dao Ngräi dai  din vn, can bô duçic cü cüa Tong cong ty tai  các doanh 

nghip vn gop trin khai các bin pháp th chüc, sp xp lai  hap l hOa quy trinh 
san xut, nâng cao nAng sut lao dng; các giãi pháp d ma rng thj truang, thj 
phn, b sung them các san phm mài; các giái pháp tit kim, ct giàm chi phi, 
nâng cao hiu qua SXKD; tAng cuang mi quan h hap tác gia các doanh nghip, 
dc bit là các doanh nghip trong chui day chuyn cn tâi hang không; dy 

manh hoat dng mua chung, bàn chung hang hóa djch vi nâng cao hiu qua chung 
cüa toàn Tng cong ty; nâng cao nãng hrc canh  tranh cüa VNA Group. 

Tang cuang nAng 1irc, vai trô cüa kiEm soát viên chuyên trách tai  các doanh 
nghip thành viên trong vic phM hçip vói Ngu?i dai  din vn cüa Tng cong ty 
d kim tra, giám sat hoàn thin cOng tác quãn trj doanh nghip, nâng cao hiu 
qua hoat dng cüa các doanh nghip vn gop. 

Xin trân tr9ng kInh trInh. 
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TONG CONG TY 
HANG KHONG VIET NAM 

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc lap - Ttr do - Hnh phác 

      

S6: S/TCTHK-BKS Ha N$i, ngàyOftháng  6 nãm 2020 

BAO CÁO CUA BAN KIEM SOAT 

TONG CONG TY HANG KHONG VIT NAM 

Ti Di hi dng Cii dông thir&ng niên nim 2020 

KInh trInh: Dai  hi dng C dông Tng cong ty Hang không Vit Nam 

Can c1r chCic nãng, nhim v%1, quyn hn cüa Ban kim soát (BKS) quy dinh  ti 
Lust doanh nghip 68/2014/QH13 ngày 26/11 2014; Diêu 1, Quy chê ni b ye quãn 
frj, Quy ché to chrc và hot dng cüa Ban kiêm soát (BKS) Tong cOng ty Hang không 
Vit Nam - CTCP (TCTHK) va các quy djnh pháp 1ut khác có lien quan. 

Can cü Biên bàn h9p BKS so 03/TCTHK-BKS ngày 12/5/2020 ye vic nhât trI 
thông qua ni dung Báo cáo cüa BKS trInh DHDCD thixàrng niên nàm 2020 cüa 
TCTHK nhu sau: 

A. Báo cáo két qua hoat dông cüa BKS gifra hai k' DHDCD thitong niên 2019-2020 
I. Hoat dông cüa Ban kiêm soát 

Ti DHDCD nàm 2019 cüa TCTHK dä thông qua vic bâu thãnh viên BKS 
thay the ông Hoàng Thanh Qüy có d(Yn xin tr nhim. BKS mâi dã hçp và thông qua 
vic bâu bàNguyn Thj Thiên Kim lam Truông Ban kiêm soát chuyên trách, nhim 
k5' 5 nãm kê tü ngày 10/5/2019. 
1.1. Tng kt các hot dng cüa BKS giu'a hal kS'  di hôi 

- BKS tham du day df vã Co kiên ti các cuc hçp cüa Hi dông quãn tn 
(HDQT); 

- Hoàn chinh vic süa di b sung và ban hành chInh thüc Quy ch t chirc và 
hot dng cüa BKS. 

- Thrc hin thm djnh: Báo cáo tmnh hInh kinh doanh, BCTC riêng, hçrp nht ban 
niên và Ca näm 2019 cüa TCTHK; Báo cáo hot dng cüa HDQT näm 2019. Thrc 
hin vic giám sat ni dung, pham vi, tin d va chit lucing kim toán BCTC nãm 
2019 cüa TCTHK theo hcip dng cung cp djch vi kim toán dã duçc k kt vài Cty 
TNHJ-i Deloitte Viét Nam. 

- Soát xét Báo cáo giám sat tài chInh cüa TCTHK näm 2018; 6 tháng và cá näm 
2019; Tham gia dóng gop kin vao vic sra di, b sung các van bàn pháp 1ut: 
Lut, nghj djnh, thông tu... và các vn d khác theo yêu c.0 cüa c clông Ian (Uy 
Ban Quãn I vn Nhà nuâc t?i  doanh nghip - UBQLV). 

- Chü dung thay mt c dông kim tra, giám sat hoat ctng kinh doanh, cong tác 
quãn frj dieu hãnh cüa TCTHK trén c s& các quy djnh cUa pháp luat hin hành, diu 
1 và Quy ch quãn frj ni bO cia TCTHK, và các yêu cu cüa c dông. 

- Giám sat vic thrc thi cOng b thông tin cüa TCTHX theo các quy djnh cüa 
Lut chirng khoan, xern xét tInh minh bch cüa qua trIth cong bô thông tin dê dam 
báo quyên lqi cüa các cô dông. 



- Giam sat HDQT, Ban Giám d6c diu hành thuc hin Nghj quyM cUa Dai hOi 
dông Co dông thu&ng niên närn 2019. Giám sat vic ban hành và trin khai thuc hin 
Ngh quyt, quyêt d!nh; vic to chirc giám sat tài chInh dãc bit (GSTCDB) dôi vói 
WA, K6 cUa HDQT; Giám sat vic xay drng, chi dao diêu hành thrc hin ké hoach 
SXKD, kê hoach dâu tu, tài chInh... viêc thuc hiên ban va cho thuê lai tàu bay, dông 
co cüa Ban Giám dôc diêu hành. 

- Giám sat vic xây drng k hoch SXKD narn 2020 và tInh hInh thxc hin ké 
hoach SXKD näm 2019 cüa TCTHK; Däc bit tp trung kiêm tra, giám sat dôi vó'i 
khôi thung rni; giám sat viec triên khai các giái pháp nâng caohiu qua Cong tác 
ban; giám thiêu rüi ro ye hot dng cüa mt so throng bay Dông Bãc A. 

- Giám sat trin khai thiic hin kiêm toán cüa KTNN trong näm 2019 ti TCTHK 
va tInh hInh thirc hiên khuyên cáo cüa các cq quan thanh tra, kiêm tra, kiêm toán và 
cüa BKS. 

- Thlxc hin các cong vic khác theo quy dnh tai Dieu !, Quy chê ni b ye quãn 
trj; Quy ché BKS TCTHK và các quy djnh pháp 1u.t khác có lien quan. 
1.2. TEing kit các cu5c hpp cña BKS 

Ban Kim soát dã thiic hin h9p 9 l.n gi€ra 2 kS'  Dai  hOi  vOi sr có mt day dü cüa 
cac thành vien BKS, thng nhAt giãi quyt các vn d thuôc chirc nang nhiêm v%1 cUa 
BKS. 

2. Thà lao và chi 1)111 tioit dng BKS và cüa tang KSV nàm 2019 
- V thu lao cüa BKS 

+ Các KSV hoat dng kiêm nhiém huOng thu lao chua bao gôm thuê TNCN hang 
tháng là: 15 triu dông /nguôri/ tháng. 

+ Tri.r&ng BKS lam vic chuyên trách huOng h.rong theo chê dO quy djnh cüa 
TCTHK. 
- Chi phi hoat dng cüa BKS: 

Tuãn thu theo qu1 djnh vã các quy ché nôi bO cüa TCTHK. 
II. Báo cáo kt qua kiem tra, giám sat 

1. Kt ua giám sat, thm d!nh kt qua SXKD 
1.1. Ket qua SXKD nàm 2019 

Chi tiêu TCTHK- Cong ty mc TCTHK - Hçp nhlt 

KHDC 
2019 

Thic 
hin 
2019 

Thrc 
hin 
2018 

SS 
TH/KH 

SS 
TH/CK 

KHDC 
2019 

TH 
2019 

TB 
2018 

SS 
TH/KH 

SS 
TH/CK 

T6 ng doanh 
thu 78.313 74.694 73.227 95.4% 102.0% 104.593 100.316 98.950 95.9% 101,4% 

Doanh thu 
HDKD 72.119 70.742 101.9% 98.228 96.795 101,5% 

Lçii nhun 
truàc thud 2.678 2.899 2.418 108.3% 119.9% 3.362 3.389 3.312 100.8% 102,3% 

Lçii nhuOn 
HDKD 2.111 1.663 127.0% 3.690 2.356 156,6% 

Lçii nhuOn 
sau thuê 2.407 2.4 19 2.111 100.5% 114.6% 2.68 2.538 2.599 94,7% 97,7% 

- Lçii nhun truâc thuê TCTHK- Cong ty me dat 2.899,3 t VND, vuçit 8,3 % so 
f

0 KH va tang 19,9% so vrn cung ky näm 2018; Lçii nhuan sau thue TNDN vuqt 0,5 /o 
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so K hoch DHDCD näm 2019 giao va tang 14,6% so vài cüng ks'. 
- Kt qua du tu ra ngoài doarih nghip cüa TCTFIK näm 2019: 18/19 doanh 

nghip hoàn thành vuclt mrc k hoach lçii nhuân; Thu nhp t cong ty vn gop nãm 
2019 là 1.019,2 t VND, tang 9,6% so v&i närn 2018. 

- Nàm 2019, TCTHK có k hoach ban 5 may bay A321; thijc t TCTHK dã k 
duçc 01 hcrp dng vao ngày 16/12/2019; TCTHK dä k hqp dng ban 4 may bay con 
lal vOl tng giá trj thanh l khoàng 30 triu USD trong näm 2020. 
1.3. Tin/i /,l,z/z ti/lu tu' 

T6 ng giá trj dâu tu nàm 2019 thrc hin là 746.5 t' VND, dat  13,8% kê hoch 
näm. T' 1 giài ngãn dat thâp so vOi KH näm 2019 chi yêu do TCTHK chua thrc 
hin kinh phI dr phOng dâu ur dij an so tàu bay than hçp giá fri 2.809 t' VND 
(chiém 71% tOng giá trj KR dâu tu nAm 2019). 

- Trong nAm, TCTHK thirc hin du tu tang von vào Skypec: 250 t' \TND;  

VAECO: 33 tr  VND do tang giá trj djnh giá tài san gop vn là Nhà xuOng Hangar 
A76 và Hangar A75; chua thirc hin du tu tAng v6n vào WA. 
1.4. TInh hInh lao dng và tin lLrong 

- Tng s lao dng thiic hin bInh quân nAm 2019 cüa TCTHK là 6.374 ngu?LYi, 
bng 95% so vOi k hoach và tucYng üng 97% so vOi cUng k' 2018. NAng suât lao 
&ng dat  98% so vOi k hoach nhixng có sr tang truOng so vOi cüng k' näm truOc 
(tang 6%). 
1.5.Y kiên cüa BKS 

BKS nhât trI vOi s 1iu và kêt qua kinh doanh dà duçxc the hin trong BCTC 
riêng và BCTC hqp nhât cüa TCTHK dâ duçc Deloitte kiêm toán. 

* ., * - 2. Ket qua Tham dinh BCTC rieng cua Cong ty mc va hç)p nhat nam 2019 
2.1.Y kiên ella BkS: 

- Các chi s tài chInh tai  ngày 31.12.2019 nhIn chung du tt hoii so vOi cüng kS' 
nAm truOc. Khâ nAng thanh toán, các can dôi tài chInh iOn vn dixqc dam bâo và cài 
thin theo huOng hiu quA, an toàn. 

- BKS nhAt trI vOi kin kim toán dUa Deloitte v BCTC riêng và BCTC hqp 
nhât näm 2019 dlla TCTHK. 

- TCTHK dA thirc hin giám sat dy dü dM vOi Cong ty con và Cong ty lien kêt; 
Kt quA giárn sat cho thây 17/19 doanh nghip có von gop bAo toàn dixqc vOn, có 
tmnh hInh tài chInh lành manh;  18/19 doanh nhip kêt quA SXKD näm 2019 CO iAi; 
t' suât lçvi nhuãn/tông von dâu Px theo so cô dOng, ching nhn gop von tai  ngAy 
3 1/12/2019 cüaTCTHK dat a mic cao (15,9%); 
2.2. Sr kiin phát sinh sau ngAy kt thllc niên d BCTC 

- Sr lay Ian cüa djch bnh do chüng virus Corona mOi gay ra ("Covid-19") dA và 
dang tác dông den nên kinh tê the gi&i. Theo dán.h giá cüa IATA và các tO chüc the 
gi&i, ngành hAng không the giOi dang kin sâu vào khüng hoAng ngày mt nghiêm 
tr9ng khi tat CA cAc Hang hang không trén the giOi phAi thtjc hin cat giAm manh khai 
thAc trong bi cAnh cac quOc gia thirc hin phong tOa dat nuOc. Hâu hét cAc dánh giá 
dêu cho rAng nêu không có các ho trq tr cAc ChInh phi:i, da phân các HAng hang 
không se phá sAn vA không th vu9't qua giai doan khüng hoAng nAy. TCTHK phAi 
di mt vOi nhting thách thüc mang tInh song cOn trong hoat dng SXKD. 
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- Hoat dng cüa các Cong ty có vn gop cüa TCTHK cüng bj ành huông rt iOn 
bOi dai djch Covid-19; Dãc bit là hai hang hang không Jestar Pacific (WA), 
Cambodia Angkor Air (K6); JPA rcri vao trang thai khüng hoãng toàn din, ãnh huOng 
tOi khà nàng hoat dông lien tic can thiêt phái thuc hiên các bin pháp tái Co câu khãn 
cap. Khã näng duy trI hoat dng bInh thu&ng cüa K6 cüng da tOi han. 

- TCTHK dä va dang tiêp t1c thirc hin nhiu giái pháp manh me, mang tInh dot 
phá d darn báo dông tiên duy trI hoat dông SXKD. Khã näng hoat dng lien ti1c cña 
TCTHK van sê phii thuc vào sr ho trq ye tài chinh ccia ChInh phi (vói tu cách là 
Co dông Nha nuOc chiêm cô phân chi phôi 86,19%) và vic gia han  thanh toán các 
khoán vay tir các ngãn hang thucing mai  và các to chirc tin dirng. 
3. Kt qua giãm sat HDQT, Tong giám dôc và Ban Giám &c diu hinh 
3.1. Dái vôi HDQT 

- Näm 2019, HDQT dã t chCrc hop 18 phiên h9p tryc tip; gCri phiéu xin kin 
cac thành viên HDQT 219 phiêu; ban hành 250 Nghj quyêt và 158 Quyêt djnh; bô 
sung 17 Quy chê; Tiêp tic hçip tác và phát huy the manh cüa cô dông chiên lucic 
ANA trong lTnh vrc hang không; Chi dao  sat sao vic thl:rc hin Nghj quyêt cüa 
DHDCD nãrn 2019; Triên khai các nhiêm vii trQng tam; quyêt djnh các cong viêc 
theo dung th.m quyên, tuan thu quy djnh cüa pháp 1ut hin hãnh; giãi quyêt nhUng 
khó khãn, vuOng mac trong qua trInh thrc hin ké hoach SXKD, bão toàn Va phát 
triên von tai TC1'HK; Các Ngh.j quyêt ban hành dã dê ra dirih hixOng, giãi pháp môt 
cách kjp th&i, nhàm hoàn thành các mic tiêu kê hoach lçii nhuân nãm 2019 ma 
DHDCD dê ra. Các thãnh viên HDQT tham gia day dü các cuôc h9p; phát huy ducic 
kinh nghim, nãng lirc lãnh dao ca tüng thành vien, thirc hin dung quyên han,  trách 
nhim thea quy djnh. 

- HDQT dä phát huy ducc vai trO, kinh nghim và näng hrc lãnh dao  vOi trách 
nhim cao trong quãn trj doanh nghip; Các Nghj quyêt, Quyet djnh cüa HDQT ban 
hãnh phü hçxp v&i thrc tin hoat dông SXKD cüa TCTHK và djnh huOng quan tr9ng 
giüp Ban giám dôc diêu hành to chüc trien khai nhim vi SXKD. 

- HDQT, TGD da tp trung cOng tác dào tao  phát trin ngun nhãn lirc; kin toàn 
nhán su tai  TCTHK va các don vj thành viên; hoàn thin các van bàn quan l; triên 
khai da dng san phãm d dáp üng nhu c.0 cUa khách hang; chuyen dôi cong ngh 
thông tin, tao  nên tang tot trong các giai doan tip theo. 

- HDQT, Tng giám dc dA chi dao, t chOc thc hin hin nghiem kt lun cüa 
các doàn thanh tra, kim tra va cüa BKS; to chüc giam sat, tIm các nguyen than 
vuOng mac, va dê xuât các giài pháp trong qua trInh triên khai thuc hin. 
3.2. DoAi  vói To2ng giám djc và Ban Giám dác ditu hành 

- T6ng giãm d6c dã chi dao,  t chüc trin khai dy dü, kjp thOi các Nghj quyt, 
quyet dnh cUa HDQT, dam bào tuân thi theo dung quy djxth cüa pháp lut và quy 
dinh cüa TCTHK. 

- Trong bi cãnh hoat dng SXKD cüa TCTHK có nhi&u bin dung bt lcii, cnh 
gia tang, dãc biêt Ia thi truong nôi dia, TG[) dã tap trung chi dao, thuc hiên tt cong 
tác diéu hành vOi nhiêu no hrc; diêu hành tãi mt cách linh hoat; quyêt 1it thic hin 
các giái pháp ki.nh doanh vOi tinh than trách nhim cao, chü dng, sang tao;  quyêt 
tarn hoàn thãnh KB SXKD ma DHDCD/HDQT giao; dam bâo igi Ich cho các cô 
dOng, quyên lcii cho nguOi lao dng. 

- Cong tác an toãn và an ninh hang không luOn duçc chU trpng và dam bão. Chat 
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lixçing djch v11 tiêu chun 4 sao tip tue duçic nâng cao huàng tói tiêu chuãn chat 
luçing djch viii 5 sao. 

- Tng giárn dc dâ chi dao,  t6 chüc trin khai dy dü, kjp thii các Nghj quyêt, 
quyt djnh cüa HDQT, dam báo tuãn thu theo dung quy djnh cña pháp 1ut và quy 
djnh cüa TCTHK. 
3.3. Kit qud 1hm djnh Bdo cáo cáa HDQT 

- BKS nht tn vâi Báo cáo hoat dng cüa HDQT trInh DHDCD. 
3.4. KIt qua gidm sat tInh hln/, thtc hin Nghj quylt DHD co 

- Ngày 16/05/20 19, HDQT dA hp và ban hành NQ s6 8221NQ-HIDQT/TCTHK 
dé trien khai các ni dung dA duçic thông qua ti DHDCD thu&ng niên näm 2019. 

- TCTFIK sr ding lqi nhun sau thu näm 2018 d trIch 1p các qu5 và thiic hin 
cong bô thông tin, chi trà cô tue theo dung quy djnh; 

- V phixang an phân ph6i igi nhuãn nãm 2019: Dai dch Covid-19 ãnh huân 
dc bit nghiêm trQng dn ngành hang không toàn c.0 trong do có TCTHK. Vic dê 
xuât phucing an không chi trá cô tue va de 1i Igi nhun sau thuê chua phan phôi sau 
khi trIch 1p các qu là phü hçp vâi tInh hInh hin nay nhãm dam bão on djnh nguôn 
von kinh doanh, giám bat gánh nng v vn hxu dng, sO lcii nhun cOn 1i dê to 
dOng tiên và dam báo duy trI hoat dng san xuât kinh doanh cüa TCTHK trong thñ 
kS' tiêp theo. 
3.5. Dánh gid sy phi1 Izop hog! d5ng gifra BKS vói HDQT, TGD và cô dông 

- BKS daphi hqp cht chë vâi HDQT, Tng giá.m d6c trên nguyen tc vi igi Ich 
hçip pháp, tôi da cüa TCTHK; lcii Ich cña các cô dông và ngithi lao dng theo dung 
các quy djnh cüa pháp lust hin hãnh. 

- Di v&i C dông: Gitra hai kS'  DIIDCD 2019-2020, BKS khOng nhn duqc dn 
thu yêu câu cüa Co dông hay Nhóm Co dông có t 1 sâ hthi näm giü theo quy djnh 
cüa pháp lut. 
ilL Kien nghi cua BKS 
1.Dôi voi Di hi ding C dông: D nghj: 

- Xem xét và quyt djnh dung các vn d l&n, mang tinh djnh huOng và thông qua 
Báo cáo, d xut cüa HDQT, BKS trInh tai  Dai hi. 

- UBQLV tip t1c h tro TCTHK: 
+ Trong qua trInh hot dng SXKD; tái co câu TCTRK, WA, K6; 
+ Sam nhn duqc cac gói giài cru tir ChInh phü và các Bô ngành do bj ãnh 

hu6ng n.ng nê bâi djch Covid-19 gay ra trong näm 2020. 
2. IMi vOi HDQT: Tip tiic chi do: 

- TCTHK thirc hin nhim vit SXKD tuân thu theo dung các quy dinh  cüa pháp 
lut; tang cu&ng quart i kinh tê; quàn frI rüi ro, giãm thiêu thit hai  do Covid- 19 gay 
ra. 

- Thirc hin kin chi do cUa Thu tuâng ChInh phü: Tip tic tái cci cu ni b, 
trong do có tái cci câu thj tru&ng, tái cci câu lao dng, tiêt giãm tôi da chi phI, nâng 
cao hm nUa hiu qua hot dng. 

- Th%rc hin dy dü, kjp thii các chi dao,  khuyn ngh cüa UBQLV, Bô tài chinh, 
cci quart thanh kim tra, kim toán và BKS d6i vâi các ni dung chua hoàn thành. 

- Giám sat chat ch hcin ntta tInh h'mh tài chInh, tInh birth hoat dng SXKD cüa 
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TCTHK va các doanh nghip co vn gop; däc biêt d6i vOi JPA, K6 d kjp thai dua ra 
các giái pháp hu hiu nhât, khãc phuc khó khãn do ành huang cña dai Dich Covid-
19. 

3. Di v&i Tng giám dc: Tip tic chi do 

- Diu hành hoat dông SXKD theo diing quy dnh cUa pháp 1ut; tim mci giãi 
pháp dé khäc ph%ic khó khän, sü dung hiu qua các nguôn hjc; dam bão dông tiên dé 
hoat dông SXKD không bi gián don; vuçvt qua khüng hoãng và chuân bi nguôn hrc 
cho giai don phic hôi. 

- Thuc hin dÀy dü, kjp thii các chi do, khuyn ngh cüa UBQLV, Bô tài chInh, 
HDQT, co quan thanh kim tra, kim toán va BKS di vâi các ni dung chua hoàn 
thành. 

- Dam bão hoàn thành tin do dAu tu cac dt.r an theo dung kê hoach; tp trung 
thtrc hiên cac du an thuc si can thiêt, phuc V cho thu câu SXKD và to chirc thrc 
hiên quyêt toán dau tu theo dung th&i gian quy djnh: 
B. Báo cáo kt qua hoit dng cüa BKS - Nhim k3' 2015-2020 

1. Nhân siy BKS giai don 2015-2020 

Các thành vien BKS (danh sách kern theo) dA thuc hiên t6t chuic trách, nhiêm vi 
disçvc giao; tuãn thu theo dung các quy djnh hiên hành trong nhim kS',  lam vic mt 
each dc 1p, trung thirc và khách quan; phôi hcp cht chê vâi HDQT, Ban Giám doe 
dieu hành trong qua trInh thirc hiên nhiêm vi, Iuôn vi lçxi Ich hgp pháp cUa cô dông 
và cüa ngi.r&i lao dng. 

STT H và ten 
Chi.rc dnnh 
trong BKS 

Nhi€m kjt Ghi chá 

Mrs. Nguyn Thj 
Thiên Kim Truàng Ban 5 nAm k tii ngay 

10/5/2019 
NQ O2INQ-DHCD 10/5/2019 

2 Mr. Lai Hiiu Phtróc 
Truông Ban 4 näm: 12/3/2015- 

10/5/2019 
NQ 01/NQ-DHDCD ngay 
12/3/2015 

Thành viên 
I näm: 10/5/2019- 
26/5/2020 NQ 02fNQ-DHCD 10/5/20 19 

3 Mr. Mai Hflu ThQ Thành viën 5 näm: 12/3/20 IS- 
12/3/2020 

NQ 01/NQ-DHDCD ngày 
12/3/2015 

Mr. Hoang Thanh 
Quy Thành viCn 4 näm: 12/3/20 15- 

10/5/2019 
NQ 01/NQ-DHDCD ngay 
12/3/2015 

2. Kt qua giám sat d6i vôi HDQT, Tng giám dc 
- Qua qua trInh giám sat hot dng quán trj, diu hành TCTHK tr 2015 dn nay; 

BKS dánh giá: HDQT d thng xuyen t6 chrc các phiên hop trrc tiêp, gui phiêu xin 
kiên bang van bàn dê ban hành nghi quyêt, quyêt djnh; diza ra djnh huàng, giài pháp mOt 
each kip th&i, nhAm hoàn thành các mvc  tiêu k hoach Içri nhuân hang nãm, hoàn thành 
chin hrçic giai doan 2015-2020 ma DHDCD dê ra; Các Ngh quyêt, quyet dinh ban 
hành tuân thu các quy dinh cüa pháp luât. 

- Tng giam d6c dã t6 chuc trin khai thrc hin Nghj quyt, quyet dinh cua HDQT 
theo dung thâm quyên, tuân thu theo dUng các quy djnh cUa pháp 1ut; chU dng, sang 
to trong diêu hành SXKD; không ngrng cãi tiên và nâng cao chAt hrcing djch vi, 4 näm 
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lien tip (2016-2019) duçic cOng nhân dt chit lucing dich vu 4 sao; an toàn luOn duqc 
dt len hang dâu; hiêu qua SXKD lien tzc phát triên; d?ii sOng, thu nhâp cüa ngthi lao 
dng duçic câi thin; dam bão Içii Ich hqp pháp cho các cO dong. 

3. Kt qua thm dnh BCTC Va Kt qua kinh doinh 

- BKS nhAt trI vâi kin Cong ty kim Loan dc 1p v BCTC riêng và BCTC hp 
nhât nArn tr nAm 2015 - 2019 cUa TCTHK. 

- Dánh giá môt s chi tiêu chInh v Kt qua SXKD va tmnh hlnh tài chinh cüa 
TCTI-IK tr 20 15-2020: Các chi so tài chInh dêu có sis cal thién theo chiêu huOng tot len; 
TCTHK bão toãn duçrc von; tinh hlnh tài chInh an toàn, lành innh qua các nAm; 
4. Mt s chi lieu tãi chmnh chü yen: DVT: T' VND 

STT Clii tiêu 2015 2016 2017 2018 2019 
0/ 

2019/2018 
I Tong Doanh thu 

1.1 Hçxpnh1t 69.167 71.642 84.963 98.950 100.317 101,4% 

1.2 Congtyine 56.750 58.389 66.521 73.230 74.694 102,0% 

TrongdODTSXKD 53.522 56.518 63.379 70.745 72.117 101,9% 

2 Lçi nhun trirôc thuê 

2.1 Hçrpnhii 1.049 2.601 3.156 3.312 3.389 102,3% 

2.2 Congtyln? 282 1.711 1.911 2.418 2.899 119,9% 

3 Tôngtãisán 

3.1 HcrpnhIt 89.182 96.480 88.550 82.390 76.455 92,8% 

3.2 Congtj'rn 83.538 87.033 79.197 73.543 68.989 93,8% 

Trong&STSNH 13.229 21.123 19.257 21.123 19.288 91,3% 

4 T6ng no 

4.1 HQpnhát 77.039 80.236 71.118 63.718 57.847 90,8% 

4.2 C'óngfl'ln? 70.994 70.731 62.266 55.275 50.387 91,2% 

TrongdONQngnhan 2.214 20.404 24.658 2.458 2.479 100,9% 

5 V6nchüthhüu 

5.1 Hcipnho' 12.142 16.245 17.433 18.672 18.608 99,7% 

5.2 Congtvniç 12.545 16.302 16.931 18.267 18.602 101,8% 

6 Mt s6 clii tiêu tãi chinh Cong ty mc 

6.1 He s6 báo toàn v6n 1,0 1,3 1,0 1,1 1,0 94,4% 

6.2 ROE 2,4% 11,8% 10,9% 12,1% 13,1% 108,3% 

6.3 ROS (LNTT/DT) 0,5% 2,9% 2,9% 3,3% 3,9% 118,2% 

6.4 Khà nang thanh loan Mng quát 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 107,7% 

6.5 Nq phãi Ira / VCSH 5,7 4,3 3,7 3,0 2,7 90,0% 
Trong do NQphOi trO/Vn CSH 
khong boo ,go,n thu ban 3,9 3,3 2,6 2,2 84,6% 

B. K hoch hoat dng cüa BKS gifia 2 k5' DHDCD nãrn 2020-202 1 
BKS tip t1ic thay mt C dông thrc hin nhim vi1 theo các quy djnh côa pháp 

luat hin hành; Diêu l, quy chê ni b ye quán trj cong ty; Quy chê to chirc và hoat 
dng cüa BKS TCTHK, trong do tp trung vào các ni dung chInh nhu sau: 

1. Tip tijc thiic hin nhim vi thithng xuyên nhu nàm 2019 
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Th! Thiên Kim 

2. Nãm 2020, hoat dng SXKD cüa TCTHK dirng truic vô van khó khän do ành 
huông nghiêm tr9ng cüa dai Djch Covid- 19; vi vay BKS tp trung giám sat them: 

- Vic thrc hin phucing an giâm t 1 sâ hftu vn nhà nixâc ti TCTHK; tái Cu 
câu, dôi mói và nâng cao hiêu qua hoat dng TCTHK giai do?n 2021-2025, tam thin 
2030. 

- Vic dôi phó vOi tInh hIth dlch  bnh Covid-19, dam bão an toàn sirc khóe cho 
CBNV va cong dông; giãm thiêu thit hai  tài hoat dng SXKD. 

- Cong tác quãn tn rüi ro, quân tn các ngun hrc; quãn trl chi phi; quân trj dông 
tiên trong tInh hinh doanh thu sut giám manh  do ãnh htrông cCta dai  Dch Covid -19. 

Trên day là Báo cáo cña BKS Tng Cong ty HKVN giüa 2 k DHDCD 20 19-2020 
và nhiêm k' 5 näm 2015-2020. KInh lrInh DHDCD xern xét thông qua. 

Trân tr9ng! 

Noi nhân: 
- Nhi.rtrên; 
- UBQLV; 
- HDQT; 
- TGD; 
- TV BKS, TK TCTHK; 
- LtruVTBKS. 
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Di hi dông c6 dông thtr&ng niën näm 2020 
T6ng cong ty Hang không Vit Nam (Vietnam Airlines) Vietnam Airlines 

BAO CÁO T!NH H!NH THIrJC HIN QU TIEN LIfaNG, THU LAO 
NAM 2019 vA QU TIEN LU1NG, THU LAO KE HOACH NAM 2020 

CUA HDQT VA BAN KIEM SOAT TCTHK 

KInh gui: l)ii hi dng Co dông thir&ng niên närn 2020 

Can cü diu 1 Tong cong ty Hang không Vit Nam; 

Can cü vào các quy djnh cüa pháp 1ut v quãn l tin luang. 

Hi dng quán trj trInh Di hi ding c dông qu5' tin krong, thu lao HDQT 
và Ban Kim soát nãm 2019 và k hoach näm 2020 d& vài Thãnh viên HDQT và 
Ban Kim soát Tng cong ty I-TK\TN nhu sau: 

1. QU5 tin lirong, thu lao HDQTvà BKS thyc hin näm 2019 

Can cCr vào phê duyt cüa DHDCD thuông niên 2019, HDQT kInh dê nghj 
DHDCD thông qua qu5' tin luyng, thu lao thirc hin näm 2019 cüa HDQT, BKS 

thu sau (DVT: triêu VND): 

Qu5 tiên luong 
Qii thà lao 
i(n cong 

KH 2019 
6048 
1.224 
7.272  

TH 2019 
5. 5( ) 9,82 
984,62 

6.494,44 

    

11. he hoach qu5' tin itrong, thu lao HDQT và BKS nãm 2020 

Tu nãm 2020, TCTI-IK phái triên khai thirc hin thI diem quân 1 lao ctng 
tin luang, tin thuâng theo Nghj djnh s 20/2020/ND-CP ngày 17/02/2020. Can 
cCr vào các chi tiêu KH 2020 cIa báo cáo qu tin luang, thu lao cüa thành viên 
HDQT, Ban kim soát duqc dr kin nhu sau (DVT triêu VND): 

KI{ 2020 
Qu5 tin lirong 2.360 
Qu5 thà lao 4 15,3 

A Ton2 cQng 2.775,3 
Vic thrc hin áp dung thI dim quán l lao dtng tin lwmg, tiên thumg 

theo Nghj djnh s 20/2020/ND-CP cn có huâng dn cu th cüa c quan có thm 
quyn. Do vy, HDQT kin nghj DHDCD üy quyn cho HDQT quyt ctjnh thông 
qua Qu tin luang, thu lao HDQT và BKS k hoach nãm 2020 sau khi có kin 
cüa Co quan nhà nuâc và báo cáo c dông ti kS'  hçp DHDCD tip theo. 

Trân trQng kInh trInh! 



Di hi dng c dông thu&ng nién näm 2020 
lông cong ty Hang không Vit Nam (Vietnam Airlines) 

   

:kVietnam Airlines 

          

          

BAO CÁO 
Chü trirong ban 09 thu bay A3210EO san xut näm 2007-2008 

Tong cong ty Hang không Vit Nam (Tong cong ty) xin báo cáo Dai hi 
dng c dOng chü trixcmg ban 09 tàu bay A32 1-200 CEO san xut nãm 2007-2008 
(bao gm phucing an du phOng Sale and Lease back - SLB di vOi 03 táu san xuât 
2008) vai nh&ng nôi dung chInh nhi.r sau: 

PHAN I 
S1J' CAN THIET BAN 09 A321 CEO SAN XUAT 2007-2008 

K hoch ban 06 táu A32 I CEO san xut 2007 dã có trong Ké hoch san xuãt 
kinh doanh nãm 2020 (KH) cCia Tong cong ty dã duçic UBQLV thông qua ti VB 
so 21 48/UBQLV-CNHT vã ntm trong chucing trInh dôi rnOi di tàu bay cüa Tong 
cong ty theo djnh hung thay th dan các tãu bay th h cü, dã khai thác trên 12 
nãm tui bang các tàu bay th h mcci, tit kim chi phi, dam báo on dlnh  khai 

thác, nâng cao cht lucing djch Vl1. 

Sir büng phát cüa djch bnh Covid- 19 dâ ánh hiràng trm trQng dn thj truOng 
vn chuyn hang không. Theo s 1iu dr báo cp nht cá näm 2020 v9i giá djnh 
thj tru&ng phiic hi ttr T6/2020, tái cung irng (ASK) giám 53,1% so vOi KH; doanh 
thu giãm 44,3 nghIn t VND, tucrng &rong mtrc giãm 57% so KH; irc l 14,1 

nghIn t VND trong nãm 2020. 
Dn nay, th trung ni dja dã bat dãu hôi phiic, tuy nhiên c?nh  tranh gay gãt 

giQa các hang hang khOng dâ kéo doanh thu xung rt thp, chi dt khoãng 50% 
cüng kS'  2019, không dü bU dAp chi phi. Theo các dánh giá, dr báo cüa Hip hi 
vn chuyn hang không quc t (IATA) và các t chtrc phân tIch thj trithng, dir 
kin ngành hang không th giri së mt 2 — 3 näm d hM phic v mrc 2019. Sir 
phic hi cüa các duâng bay quôc té dái së con chm han nCra. 

Di bay cüa VNA và VNA Group (bao gôm cã JPA) sê du thtra, Ca di tãu 
bay than rng Va di tàu bay than hep. Theo kjch ban diu hánh và các dir báo 
hin ti, s 1uçng tàu bay sê du thira khoáng 25 tàu bay trong 6 tháng cuôi näm 
2020 và 6 tàu bay vão näm 2021 (dã bao gm 6 tàu ban theo KI-I). 

Dii dch Covid-19 dã lam suy kit dOng tin, gay ra thâm hiit nng né ye 

dOng tin vã mrc l IOn cüa Tng cong ty trong näm 2020. Tong cong ty dang 
phái n lrc thtrc hin các giái pháp ct giám chi phi, giãn tin d thanh toán, vay 
v6n ngn hn dé bO dp thanh khoãn vã dang kin nghj Chinh phO các giái pháp 
giãi c(ru, h trq dOng tin khãn cp d vuçn qua khüng hoáng. Dê trã no và bO däp 
dOng lien thâm hut,  Tng cong ty së phái thirc hin cci cu li tài san dé v1ra giãi 



Di hOi  dng c dông thumg nién näm 2020 
Tng cong ty Hang khOng Vit Nam (Vietnam Airlines) Vietnam Airlines #j 

phóng mt ph.n ngun hrc dis thüa do ânh hixing kéo dài cüa djch bnh Covid-
19 vüa có them dàng tin và thu nhp. Ngoài 06 tàu bay dr kin ban theo KH, 
Tng cong ty dr kin dy sam chiiong trInh ban 03 tàu A3210EO san xut 2008 
len 2020-202 1 (k hoch ban ban du là 2023-2024). Dng thvi dr phông phwing 
an SLB cho 03 tãu nay nu Co hiu qua tài chInh hon so vói ph.rcing an ban. 

Vic ban các tàu bay cO tuM tho hon 12-13 nãm tui là phü hçip vài djnh 
huàng dM mài di tàu bay cüa Tong cong ty vói mic tiêu, nâng cap chat luçing 
djch vi, giâm chi phi khai thác b&ng vic dua các tàu bay Cong ngh m&i có nhiu 
ru dim vuçlt tri vào khai thác. 

09 tàu A3210EO san xut 2007-2008 ban! SLB là các tàu bay dã trà ht nçi 
vay và thuc s& hihi cüa Tng cOng ty, dü diu kin pháp l d thrc hin ban! 
SLB trong nAm 2020. 

Qua khâo sat, cO nhi&u di tác mong ninon tham gia giao djch bàn tàu bay 
A32 1 CEO cüa Tng cong ty, dam bào tInh khá thi và cuih tranh khi thrc hin. 
Tuy nhiên, giá chào so b trong giai doan büng phát dai  djch cO th chua phãn 
ãnh dung nhu cu thj trtthng, chtra dáp irng k' vçrng cüa Tng cong ty, müc do 
chênh lch cüa các ban chào km vi thu cu tàu bay cü vn cO nhung ô mrc thp, 
giâm nhiu so vài giai doan truâc Covid- 19 vi tInh trng di.r thra tâu bay do khüng 
hoàng toàn du vi djch bnh Covid- 19. Tng cong ty dánh giá khi thj tnrang bt 
du hi phic, thu cu tàu than hçp sê tang. 

Vic bàn! SLB các tàu bay cü sê duçc thuc hin theo các thu tic xác djnh 
giá trj tài san, du giá tài san rng rAi quc t, các quy djnh cüa Tng cOng ty, phü 
hçip vài các quy djnh cüa Lut pháp Vit Nam và thông l quc t, dam bào 
nguyen tc cOng khai, minh bach  và bâo toàn vn. 

Tng cOng ty sê quyt djnh thai dim ban ci th và hInh thrc thçrc hin ban 
hay SLB (di vai 03 tâu san xu& 2008) phi thuc vào tInh hInh th trithng, thu 
cu khai thác và tInh hInh san xu& kinh doanh cüa Ting cOng ty t?i  t1rng th&i 
dim ci th& dam bào thu hi dü chi phi vn. 

PHAN II 
KIEN NGH 

Tren co so ni dung báo cáo tren day, Hi dng quãn trl kin nghj Dai  hi 
dng ci dông thu?mg niên 2020 phe duyt chü truong ban 09 tàu bay A32 1 CEO 
san xut nàm 2007-2008 (bao gm phuong an dir phOng SLB 03 tàu san xut 
2008).!. 

Trân tr9ng kInh trInh. 



TONG CONG TY CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HANG KHONG VIT NAM Dc Ip - Tr do - Hnh phéc 

S: /NQ-DHDCD Ha Ni, ngày tháng 8 nám 2020 

DV THAO
NGHI QUVET 

BA! HQI BONG cO BONG THIJ'NG NIEN NAM 2020 
TONG CONG TY HANG KHONG VIT NAM - CTCP 

Can th: 
- Luát doanh nghiép sd 68/2014/QHJ3 dutrc Qucc hói Viêt Nam thông 

qua ngày 26/11/2014, 
- Luát Ch&ng khoán ngày 29 tháng 6 nám 2006; Lut sila di ho sung mót 

sc diu cza Luát Ch&ng khoán ngày 24 tháng 11 nám 2010, 
- Diu lé Tc4ng cong ty Hang không Viêt Nam - CTCP (Vietnam Airlines), 

- Quy ch td chzc DHDD thw&ng niên nám 2020 dwcrc Dai hói dng cd 

dông thông qua ngày tháng nám 2020, 

- T& trIiili s /TTr-HDQT/TCTHK ngày ... .1...../2020 cüa Hç5i dóng 

quán trj; 
- Biên ban DHDCD thithng niên nám 2020 cza Tang cong ty Hang khóng 

Viét Nam - CTCP ductc Dgi h3i dng cd dOng thông qua ngày 10 tháng 8 nám 

2020, 
BI HQI BONG cO BONG TH1XNG NIEN NAM 2020 
TONG CONG TY HANG KHONG VIT NAM - CTCP 

QUYET NGHI: 

Diêu I. Thông qua các chi tiêu chInh cüa k hoch SXKD nãrn 2020 nhu sau: 

TT Chi tiêu DVT KM 2020 

1.  Khách 4n chuyn Triu khách 14,5 

2.  Khách luân chuyn T khách.km 16,2 

3.  Hang hóa 4n chuyn 1.000 thn 204,8 

4.  Hang hóa luân chuyn Triu tân.km 469,2 

5.  Tn luân chuyn (RTK) Tân.km 1,9 t' 

6.  Doanh thu TS' dng 

Cong ty mc 3 2.53 5 

7.  Lçvi nhun tniâc thu Ty dông 



TT Chi tiêu DVT KH 2020 

Côngtymç (14.487) 

8.  Loinhuânsauthu T' dông 

Cong ty mc (14.487) 

9.  Tong kinh phi dâu ttr Tdng 405,8 

D dam bâo diu hành SXKD mt cách linh hoat, phü hçip vâi các bin dng cüa 
thj tru&ng, DHDCD üy quyn cho HDQT quyt djnh diu chinh các chi tiêu k 
hoach SXKD 2020 d phü hçip v&i din bin cüa thj trithng nh&m dat  m%Ic tiêu 
hiu qua, bâo dam tM da lçii Ich cüa c dông, báo cáo c dông tai kS' h9p tiêp 
theo. 

Diu 2. Thông qua Báo cáo tài chInh näm 2019 ducic kim toán và phi.rorng an 
phân phi lçii nhun näm 2019 

1. Báo cáo tâi chinh näm 2019 dâ di.rcic kim toán vâi các chi tiêu chInh nhu sau: 

DVT VND 
CIII TIEU CONG TV M HP NHAT 

1. BANG CAN DO! KE TOAN (31/12/2019) 

A. Tëng cong tài san 68.989.356.863.974 76.454.866.036.528 

1. Tài san ngmn han 11.853.414.741.618 19.288.261.370.657 

2. liii san dài han 57.135.942.122.356 57.166.604.665.871 

B. 'Fông cong ngun vn 68.989.356.863.974 76.454.866.036.828 

1. Nçiphái trã 50.387.187.137.433 57.847.310.038.107 

2. V6n chU sâh€ru 18.602.169.726.541 18.607.555.998.420 

Trong do: 

- V6n gop cüa chü so huiu 14.182.908.470.000 14.182.908.470.000 

- Lqi nhun sau thud ch.raphânphi 2.418.477.783.260 2.612.482.961.570 

II. KET QUA HDKD NAM 2019 

I .Tông doanh thu và thu nh1p 74.693.894.132.770 100.316.000.632.020 

Trong do: Doanh thu hoat dng SXKD và TC 73.910.729.100.000 99.333.447.278.695 

2. Tng chi phi SXKD, tài chInh và khác 71.794.549.211.626 96.927.104.225.796 
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CHI TIEU CONG TV ME HQP NHAT 

Trong dO: Chi phi hot ding SXKD vàTC 71.791.691.168.930 96.883.211.349.845 

3. Lçi nhun thun tr hot dng kinh doanh 2.119.037.931.070 2.450.235.928.849 

4. Lçi nhuân trLr&c thu 2.899.344.921.144 3.388.896.406.223 

- Chi phi thuê thu nhãp hin hành 480.867.137.884 933.964.491.926 

- Chi phi thuê thu nhp hoân 1i (82.529.147.708) 

5. Loi nhuân sau thuê 2.418.477.783.260 2.537.461.062.005 

Trong do: 

- Lgi nhutn sau thud cüa Cong ty mc 
2.418.477.783.260 2.345.801.820.002 

- Lgi nhun sau thu cüa CD không kim soát /91.659.242.003 

2. Phuang an phân phi lçii nhun näm 2019: 

DVT: VND 

STT Ni dung Giá tr1 

I Lçri nhuân sau thuê TNDN chua phân phôi näm 2019 2.418.477.783.260 

II Tong dê ngh phân phi (11 2.1+ 2.2) 685.961.973.925 

2.1 TrIch Jp các qui 685.961.973.925 

TrIch qul khen thuâng, phOc [cii (03 tháng hrnng TH) 684.241.291.346 

Trich quithtxâng ngu?ii quãn l (1,5 tháng lwing TH) 1.720.682.579 

2.2 Chi trã cô tue - 

III Lçri nhun sau thuê con Ii chua phân phi (1II 1- II) 1.732.515.809.335 

DHDCD giao HDQT triên khai Phuang an phân phôi lcii nhun näm 2019 

theo dung quy djnh cüa Pháp lut và Diêu l Vietnam Airlines. 

Diu 3. Thông qua Báo cáo cOa HDQT v kt qua hot dng näm 2019 và djnh 

hithng hoit dng näm 2020. (Chi tiit neu Igi Ta trinh s /TTr-HDQT/TCTHK ngày 

/2020ciaHDQT) 

Diéu 4. Thông qua Báo cáo cüa Ban Kim soát v kt qua hoat  dng näm 2019 và 

djnh hi.ràng hot dng näm 2020 (Chi tiet nêu tai T& trmnh s /TTr-HDQT/TCTHK 

ngày..../..../2020ciaHDQT) 
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Diu 5. Thông qua Báo cáo tInh hInh thirc hin qu tin hwng, thu lao näm 
2019; Qu5 tin h.rcing, thu lao k hoch näm 2020 cüa thành viên HDQT và Ban 
Kim soát nhii sau: 
1. Qu tin lisong, thu lao thirc hin näm 2019 là 6.494,4 triu VND: 

- Qu tin krong: 5.509,8 triu VND. 
- Qu5 thu lao: 984,6 triu VND. 

2. Qu5 tin lirong, thu lao k hoch nãm 2020 
Tir nàm 2020, TCTHK phâi trin khai thrc hin thI dim quán l lao dng 

tin luong, tin thi.r&ng theo Nghj djnh s 20/2020/ND-CP ngày 17/02/2020. Can 
cü vào các chi lieu KH 2020 dA báo cáo qu5 tin li.rcng, thu lao cüa thành viên 
HDQT, Ban kim soát dirçic dr kin nhu sau (D VT triêu VWD): 

KH 2020 

Qu5 tin luing 2.360 

Qu5 thã lao 415,3 
A Tone cong 2.775,3 

Vic thirc hin ap diing thI dim quãn l lao dng tin hxcing, tin thi.r&ng 
theo Nghj djnh s 20/2020/ND-CP cn có hiràng dn cii th cüa co quan có thâm 
quyn. Do 4y, HDQT kin nghj DHDCD üy quyn cho HDQT quyt djnh thông 
qua Qu5 tin luong, thu lao HDQT và BKS k hoch näm 2020 sau khi có kin 
cüa Co quan nhà rnrâc và báo cáo c dông. 
Diu 6. Thông qua phucing an kin toàn Hi dng quán tn và Ban kim soát 
Biu 7. Thông qua chü truong ban 09 thu bay A3210E0 san xut näm 2007-2008 

Biu 8. Diu khoãn thi hành 

1. Nghj quyt nay duçic DHDCD thu&ng niên näm 2020 cüa Vietnam Airlines 
biu quyt thông qua vói t I 100% tng s phiu biu quy& cüa các c dông có 
mt tai  Di hi. 

2. Nghj quyt nay có hiu hrc thi hành k tir ngày 10/8/2020. 

3. HDQT, Ban Kim soát, Tng giám dc và các c dông cüa Vietnam Airlines 
chju trách nhim thi hành Nghj quyt nay và t chirc trin khai thrc hin Nghj 
quyt theo chüc näng, nhim vi và thm quyn, tuân thu cht chë quy djnh cüa 
Pháp lut và Diu 1 cüa Vietnam Airlines./. 

Nci nhmn: 
- Nhu Diéu 8; 
- UBQLVNN; 
- UBCKNN, Sâ GDCKHCM; 
- Sâ KHDT TP. HaNOi; 
- Luu: VT, VP. 

TM. BA! HQI BONG CO BONG 
CHU TQA 

CHU T!CH  HO! BONG QUAN TR 
Phm Ng9c Minh 
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