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Kính thưa quý cổ đông, đối tác, khách hàng và toàn thể
Cán Bộ Công Nhân Viên.

Năm 2020 là một năm đầy khó khăn và biến động. Sự xuất 

hiện và tàn phá của đại dịch Covid - 19 trong thời gian qua 

đã và đang gây ra một cuộc khủng hoảng trầm trọng, làm 

ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống, sức khỏe của nhiều 

người trên thế giới. Đại dịch đã khiến triển vọng kinh tế 

toàn cầu trở nên u ám, nhiều nền kinh tế lớn rơi vào suy 

thoái, sự gián đoạn của chuỗi cung ứng toàn cầu, cùng với 

việc hạn chế đi lại, giao thương đã làm thay đổi thế giới. 

Chịu thiệt hại nặng nề nhất chính là lĩnh vực hàng không 

và du lịch. 

Không nằm ngoài những biến động đó, năm vừa qua, hoạt 

động sản xuất, kinh doanh của SASCO cũng bị ảnh hưởng 

nghiêm trọng từ việc đóng cửa và hạn chế các chuyến bay 

thương mại để phòng chống dịch tại Cảng hàng không 

quốc tế Tân Sơn Nhất. 

Xác định khó khăn là thách thức, khi đại dịch xảy ra, 
SASCO đã phát huy bản lĩnh doanh nghiệp, chủ động xoay 

chuyển định hướng, đổi mới sáng tạo, xây dựng các kế 

hoạch cụ thể thích ứng với tình hình mới… Và cuối cùng là 

một kết quả ngoài mong đợi. Chúng tôi đã vượt qua một 

năm đầy khó khăn, đạt được kết quả khả quan trên nhiều 

phương diện: phòng chống dịch hiệu quả, hoàn thành các 

chỉ tiêu kinh doanh, bảo toàn và phát triển tốt nguồn vốn 

nhà nước, thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người 

lao động, chung tay hành động vì an toàn sức khỏe của 

cộng đồng, bảo vệ môi trường cùng những dự án cộng 

đồng nhân văn, duy trì dịch vụ chuyên nghiệp, mang lại sự 

hài lòng và những trải nghiệm an toàn, tin cậy đến cho 

hành khách.

Với sự tín nhiệm cao từ khách hàng và các cơ quan 
quản lý, SASCO vinh dự nhận các giải thưởng:

- Lần thứ 3 liên tiếp được Hội đồng Thương hiệu 
Quốc gia vinh danh "Doanh nghiệp có sản phẩm đạt 
Thương hiệu quốc gia Việt Nam" giai đoạn 
2020-2022.

- Tháng 11 năm 2020 được Hội đồng Doanh nghiệp 
phát triển bền vững Việt Nam bình chọn là 1 trong 
top 10 doanh nghiệp dẫn đầu phát triển bền vững tại 
Việt Nam.

- Báo Vietnamnet vinh danh "Top 50 Doanh nghiệp 
xuất sắc nhất Việt Nam" trong năm 2020.

Thành quả trong năm 2020 một lần nữa khẳng định 
cam kết của Hội đồng quản trị và Ban điều hành 
Công ty với các cổ đông và người lao động về tối ưu 
hóa lợi nhuận, đảm bảo cân bằng lợi ích giữa đối tác, 
khách hàng, cổ đông, người lao động và cộng đồng 
xã hội. Kết quả này càng thể hiện rõ sự tận tâm, 
phấn đấu không ngừng của mỗi người lao động 
SASCO.

Tôi tự hào về những gì chúng tôi đã làm được trong 
năm qua và cách thức mà các đồng nghiệp của tôi đã 
hành động. Đó chính là sự năng động, thích nghi 
nhanh chóng với sự biến động, thay đổi quá lớn trong 
đại dịch, đồng thời tiếp tục kết nối, hợp tác, đổi mới 
vì lợi ích của các khách hàng và các đối tác của 
chúng tôi tại Việt Nam và trên thế giới. 

Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo, tôi trân 
trọng gửi lời cảm ơn đến hơn 969 nhân viên SASCO vì 
tất cả những gì họ đã làm và tiếp tục làm.

Dự báo, năm 2021, tình hình kinh doanh sẽ tiếp tục 
gặp nhiều khó khăn, thách thức khi ngay trong 
những tháng đầu năm, một lần nữa, dịch Covid-19 
bùng phát tại trên nhiều tỉnh thành.

Trong bối cảnh phải chống chọi với đại dịch trên thế 
giới nói chung và Việt Nam nói riêng còn nhiều phức 
tạp. Vì vậy, định hướng của chúng tôi năm 2021 là: 

- Tiếp tục chủ động thích ứng, phát huy thành quả 
phòng chống dịch, tạo nền tảng và các điều kiện khôi 
phục, phát triển kinh doanh trong tình hình “bình 
thường mới”.

- Tập trung nâng cao chất lượng và giá trị dịch vụ tại 
thị trường truyền thống, đồng thời phát triển các lĩnh 
vực thế mạnh, mở rộng sang các thị trường tiềm 
năng, tạo thế cân bằng, vững chắc.

NĂM 2020 – MỘT DẤU ẤN ĐẬM NÉT TRÊN HÀNH 
TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SASCO. VƯỢT 
QUA MỌI KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC CỦA MỘT NĂM 
ĐẦY BIẾN ĐỘNG DO ẢNH HƯỞNG NẶNG NỀ CỦA DỊCH 
COVID -19, SASCO TIẾP TỤC GIỮ VỮNG VỊ THẾ DẪN 
ĐẦU DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SÂN BAY TẠI VIỆT NAM 
VÀ DẪN ĐẦU CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP PHÁT 
TRIỂN BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM VỚI NHỮNG BƯỚC ĐI 
TIÊN PHONG, GÓP PHẦN VÀO KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
MỤC TIÊU KÉP CỦA CHÍNH PHỦ: VỪA PHÒNG CHỐNG 
DỊCH VỪA PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI. 

- Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư chuyển đổi số trong quản 
lý vận hành, phát triển chuỗi dịch vụ để chủ động 
thích ứng với tình hình và xu hướng mới nhằm phục vụ 
khách hàng tốt hơn.

- Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực để tạo nền tảng 
phát triển bền vững và gia tăng lợi thế cạnh tranh. 

- Tập trung khai thác hiệu quả, tối ưu hóa các nguồn 
lực, đảm bảo giá trị bền vững của các bên liên quan. 

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi cam kết sẽ theo sát 
kế hoạch kinh doanh của SASCO, tổ chức thực hiện 
tốt các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông thông qua, lãnh 
đạo đơn vị tiếp tục giữ vững vị thế là nhà cung cấp 
dịch vụ phi hàng không dẫn đầu tại Cảng hàng không 
Quốc tế Tân Sơn Nhất, sẵn sàng đón đầu các cơ hội 
phát triển tại nhà ga T3 Tân Sơn Nhất và sân bay 
Quốc tế Long Thành trong tương lai.

Xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của đối tác và quý 
khách hàng.
Kính chúc sức khỏe, thắng lợi và thành công.

NGUYỄN HẠNH 
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Công Ty CP DV HK Sb Tân Sơn Nhất SASCO 2020
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Định hình bởi tầm nhìn dẫn đầu và khát vọng đổi mới 

ngành dịch vụ sân bay tại Việt Nam, trên suốt hành 

trình 27 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ SASCO 

luôn trân trọng sứ mệnh và nỗ lực từng ngày mang đến 

khách hàng những trải nghiệm hài lòng, ấm áp trên 

mỗi hành trình bay.

Năm 2020 đã đi qua với muôn vàn khó khăn, thách 

thức chưa từng có tiền lệ trong lịch sử ngành hàng 

không. Với bản lĩnh doanh nghiệp và sức mạnh nội lực 

được kiến tạo, bồi đắp trên suốt hành trình phát triển, 

SASCO đã chủ động thích ứng trước biến động của đại 

dịch, nỗ lực vượt bậc hoàn thành mục tiêu kép theo 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT
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chủ trương của chính phủ: phòng chống dịch 

hiệu quả và khôi phục phát triển kinh doanh 

trong giai đoạn phát triển bình thường mới.

Thành quả 27 năm dựng xây và cột mốc 2020 

đầy tự hào sẽ là động lực và niềm tin mạnh 

mẽ để chúng tôi vững vàng bước tiếp, biến 

thách thức thành cơ hội, khó khăn thành 

mục tiêu phấn đấu, giữ vững vị thế dẫn đầu 

dịch vụ thương mại sân bay tại Việt Nam, tập 

trung xây dựng các nguồn lực vững mạnh, 

sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới của 

ngành Hàng không sau đại dịch. 

THÔNG TIN KHÁI QUÁT1

I. TỔNG QUAN

6 7
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SỨ MỆNH
PHÁT TRIỂN

Đồng hành cùng khách hàng 
trên từng hành trình quan 
trọng của cuộc sống, đem 
đến niềm vui và sự tin tưởng 
bằng sự tận tâm, chuyên 
nghiệp, thấu hiểu cao nhất

TẦM NHÌN
THƯƠNG HIỆU

Phát triển bền vững và khẳng 
định vị thế thương hiệu Việt 
đứng đầu về cung cấp dịch vụ 
sân bay

GIÁ TRỊ
CỐT LÕI

- Thấu hiểu khách hàng 
nhằm mang đến trải nghiệm 
hài lòng nhất.
- Nỗ lực vì sự phát triển bền 
vững của cộng đồng và xã hội.
- Cam kết phục vụ với sự tận 
tâm và chuyên nghiệp.

I .TỔNG QUAN

2

8 9
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN3

1995
1999

2015

14.07.1993
1997

01.7.2010

2003
2012

2018

Công ty Dịch vụ
Cảng Hàng không 
Sân bay miền Nam 

Tặng thưởng
Huân chương
Lao động
hạng Ba 

Tặng thưởng
Huân chương
Lao động
hạng Nhì

Tặng thưởng
Huân chương
Lao động
hạng Nhất

Tặng thưởng
Huân chương
Độc lập
hạng Ba

Chính thức đổi tên thành 
Công ty Dịch vụ
Hàng không Sân bay
Tân Sơn Nhất

Công ty TNHH 
MTV Dịch vụ 
Hàng không 
Sân bay
Tân Sơn Nhất

Công ty TNHH 
MTV Dịch vụ 
Hàng không 
Sân bay
Tân Sơn Nhất

Dẫn đầu Top 10
doanh nghiệp
phát triển bền vững 
thương mại Việt Nam 
lĩnh vực thương mại, 
dịch vụ.

Kiên định,
Vững vàng vượt lên 
khủng hoảng.

Công ty đầu tiên 
tại Việt Nam 
được cấp Chứng 
chỉ bình đẳng 
giới cấp độ 2 - 
Edge Move

2019
2020

10 11



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020  |  SASCO

1

I .TỔNG QUAN

HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH4

4.1  HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
SASCO hoạt động kinh doanh trong lĩnh 
vực dịch vụ hàng không cung cấp các 
dịch vụ thương mại tại Cảng Hàng 
không Quốc tế Tân Sơn Nhất.

4.2  LĨNH VỰC KINH DOANH CHÍNH
Thị trường sân bay Tân Sơn Nhất:
    • Kinh doanh hàng miễn thuế;
  • Kinh doanh hàng mỹ nghệ,

đặc sản địa phương;
  • Dịch vụ Phòng chờ thương gia;
  • Dịch vụ cung ứng suất ăn hàng 

không và dịch vụ handling;
  • Dịch vụ ăn uống;
  •  Dịch vụ du lịch, dịch vụ xe vận chuyển;
  • Dịch vụ quảng cáo;

Ngoài ra, SASCO phát triển sản phẩm,
dịch vụ thông qua các chi nhánh của Công ty:

Chi nhánh Phú Quốc:
  • Khu nghỉ dưỡng L’Azure Resort & Spa;
  • Dịch vụ xe du lịch Phú Quốc Bus Tour.

Chi nhánh Long An:
  •  Sản xuất nước mắm truyền thống. 

4.3  ĐỊA BÀN KINH DOANH 
Thành phố Hồ Chí Minh:
Địa bàn hoạt động chính với dịch vụ 
thương mại tại khu vực Cảng Hàng không 
Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Cam Ranh:
Dịch vụ phòng chờ thương gia tại Cảng 
Hàng không Quốc tế Cam Ranh.

Phú Quốc
Khu nghỉ dưỡng L’Azure Resort and Spa, 
sản xuất nước mắm Phú Nhĩ, dịch vụ 
Phú Quốc Bus tour.

NGÀNH NGHỀ VÀ SẢN PHẨM DỊCH VỤ5

Qua hơn 27 năm hình thành và phát 
triển, SASCO với tầm nhìn chiến lược và 
khát vọng dẫn đầu đã thực thi sứ mệnh 
doanh nghiệp, tạo nên một thương hiệu 
SASCO vững mạnh với các sản phẩm, 
dịch vụ chất lượng, mang đến những 
trải nghiệm an toàn, hài lòng của hành 
khách trên mỗi hành trình bay. 

12 13
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5.1  SASCO DUTY FREE TÂN SƠN NHẤT
Hệ thống cửa hàng miễn thuế SASCO Duty Free nằm trong khu cách ly ga Quốc tế - Sân bay Quốc tế 

Tân Sơn Nhất. Với hơn 20 quầy hàng, 10 nhóm mặt hàng, trên 15.000 sảnphẩm đến từ các thương 

hiệu danh tiếng và hoàn toàn không chịu thuế, SASCO Duty Free mang đến cho khách hàng giá cả 

cạnh tranh so với thị trường nội địa và những trung tâm miễn thuế tại các sân bay khắp thế giới.

14 15



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020  |  SASCO

1

I .TỔNG QUAN

5.2  SASCO SHOP

Hệ thống cửa hàng bán lẻ SASCO Shop 

nằm trong khu cách ly ga đi Quốc nội và 

ga đi Quốc tế, Sân bay Quốc tế Tân Sơn 

Nhất. Với hơn 30.000 sản phẩm mang 

đậm nét đặc trưng văn hóa của từng 

vùng miền Việt Nam, đến SASCO Shop 

bạn sẽ tìm thấy những món quà đậm 

chất văn hóa đất nước, vùng miền và 

con người Việt Nam.
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5.3  SASCO BUSINESS LOUNGE

Hệ thống phòng chờ hạng thương gia 

SASCO Business Lounge gồm có 2 

phòng chờ thương gia tại Ga Quốc 

nội, 5 phòng chờ tại Ga Quốc tế, Sân 

bay Quốc tế Tân Sơn Nhất và 02 

phòng chờ thương gia tại Cảng Hàng 

không Quốc tế Cam Ranh.  

Trang bị tiện nghi, hiện đại cùng 

chất lượng dịch vụ đạt tiêu chuẩn 

quốc tế mang đến cho hành khách 

những trải nghiệm thú vị, thư giãn 

trong không gian riêng tư, yên tĩnh, 

tách biệt khỏi sự náo nhiệt của sân 

bay trước mỗi hành trình.

WINNER 2020

Năm 2020, phòng chờ
LE SAIGONNAIS được tạp chí
PAX International bình chọn Phòng chờ 
thương gia xuất sắc nhất châu Á.

PHÒNG CHỜ SEN VÀNG

18 19
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5.4 HỆ THỐNG NHÀ HÀNG VÀ CAFE

Hệ thống nhà hàng, café và take-away 
của SASCO nằm ở Ga Quốc nội và Ga 
Quốc tế – sân bay Tân Sơn Nhất. Với 
dịch vụ ăn uống đa dạng và đáp ứng 
nhu cầu của tất cả các hành khách tại 
sân bay. Đặc biệt, các nhà hàng SASCO 
đặc biệt chú trọng bản sắc văn hóa, ẩm 
thực địa phương, mang lại những trải 
nghiệm thú vị và những dấu ấn khó 
quên trong lòng mỗi hành khách. 

Dù bạn đi hay đến, du lịch một mình 

hay cùng bạn bè, người thân, chuỗi 

địa điểm ăn uống của SASCO là nơi 

hoàn hảo để bạn bắt đầu và kết thúc 

hành trình của mình với những trải 

nghiệm đáng nhớ.

20 21
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5.5  L’AZURE RESORT AND SPA

Trên cơ sở tái định vị từ thương hiệu 
SASCO Blue Lagoon Resort, khu nghỉ 
dưỡng  L’Azure Resort & Spa được cải 
tạo, nâng cấp theo tiêu chuẩn dịch vụ 
tương đương 5 sao là dấu ấn đậm nét 
của SASCO trong lĩnh vực du lịch nghỉ 
dưỡng cao cấp tại đảo ngọc Phú Quốc.

Nép mình trong không gian yên tĩnh 
ngay trung tâm thị trấn Dương Đông, 
L’Azure Resort & Spa có 62 phòng nghỉ 
và biệt thự hướng biển. Với phong cách 
mộc mạc, tinh tế giàu tính nghệ thuật, 
L’Azure Resort & Spa làm dịu sức nóng 
miền nhiệt đới, đưa bạn hòa mình với 
biển xanh lộng gió và những cảm giác 
riêng tư, thư thái, bình yên đến tuyệt vời. 

22 23
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5.6 SASCO TRAVEL

SASCO Travel  là  thành viên của PATA 

(Pasif ic  Asia Travel  Associat ion) .  

SASCO Travel  khai  thác các dịch vụ hỗ 

trợ,  tạo nên lợi  thế đặc biệt  kết  nối  

giữa du l ịch và hàng không,  mang đến 

những trải  nghiệm du l ịch thú v ị ,  hấp 

dẫn và an toàn cho du khách.

Trong bối  cảnh ngành du l ịch bị  ảnh 

hưởng nghiêm trọng bởi  Covid-19,  

lượng khách quốc tế sụt  giảm. SASCO 

Travel  đã định v ị  lạ i  các sản phẩm du 

l ịch,  tr iển khai  các Tour du l ịch nội  

địa,  hưởng ứng t ích cực chương tr ình 

kích “Người  Việt  Nam đi  du l ịch Việt  

Nam” và mang đến cơ hội  để người  

Việt  khám phá vẻ đẹp đất  nước,  trải  

nghiệm dịch vụ du l ịch cao cấp với  

mức giá hợp lý.
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CÁC DỰ ÁN CỦA SASCO6

6.1  HUYỆN PHÚ QUỐC-TỈNH KIÊN GIANG

6.1.1 DỰ ÁN KHU NGHỈ DƯỠNG
           SASCO – BÀ KÈO 10.000,6 m2

Diện tích dự án

Địa điểm: Đường Trần Hưng Đạo, Thị trấn Dương 
Đông, Huyện Phú Quốc.

Quy mô dự án:
- Khu khách sạn: 08 tầng, cung cấp 45 phòng nghỉ 
tiêu chuẩn 4* cùng các dịch vụ phục vụ nhu cầu 
lưu trú, nghỉ dưỡng.
- Khu biệt thự: 12 căn biệt thự cao 3 tầng, cung 
cấp 72 phòng nghỉ.
- Khu dịch vụ giải trí và phục vụ lưu trú.

6.1.3 DỰ ÁN CĂN HỘ DỊCH VỤ
           VÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ 4710 m2

Diện tích dự án

Địa điểm: Nguyễn Chí Thanh, Dương Đông, Phú 
Quốc, Kiên Giang.

Quy mô dự án: Gồm 4 khối nhà (01 khối office + 
03 khối căn hộ và 01 hầm chung toàn khu.

6.1.5  DỰ ÁN LÀNG ẨM THỰC
           VÀ MUA SẮM 9.229 m2

Diện tích dự án

Địa điểm: Nguyễn Trung Trực, Dương Đông, Phú 
Quốc, Kiên Giang.

Quy mô dự án: Gồm các khối nhà trệt (quầy hàng 

thương mại, bảo tàng) và một nhà hàng, cảnh 

quan, quảng trường.

6.1.2 DỰ ÁN KHU KHÁCH SẠN
           VÀ CĂN HỘ SASCO 10.099 m2

Diện tích dự án

Địa điểm: Khu phố 1, Thị trấn Dương Đông, 
Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang.

Quy mô dự án: Khối khách sạn và khối căn hộ 
cho thuê với đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ nội khu 
như hồ bơi, Spa, Massage, Bar Club.

6.1.4 DỰ ÁN KHU DU LỊCH SINH THÁI
           VŨNG BẦU 129,159 ha

Diện tích dự án

Địa điểm: Ấp 4, xã Cửa Cạn, Huyện Phú Quốc, 
tỉnh Kiên Giang. Vị trí khu đất nằm trên bờ biển 
phía Tây, bãi biển Vũng Bầu kề núi và cách Thị 
trấn Dương Đông 15 km về phía Bắc.

Quy mô dự án: Khu thương mại, khu nhà nghỉ, 
resort, khu dịch vụ cao cấp với mật độ cây xanh 
cao & bãi biển tuyệt đẹp.

6.2  DỰ ÁN KHU DU LỊCH
        SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG
       SUỐI HOA - ĐÀ LẠT 131,13 ha

Diện tích dự án

Địa điểm:
Khoảnh 306, 308 tiểu khu 147, Phường 7, Thành 
phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

6.4  DỰ ÁN KHU DÂN CƯ
        THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
       SASCO 28.909,31 m2

Diện tích dự án

Địa điểm:
Xã An Bình, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

6.3  DỰ ÁN KHÁCH SẠN
        SASCO - NHA TRANG

7,702 m2
Diện tích dự án

Địa điểm: Đường Phạm Văn Đồng, Phường Vĩnh 
Hoa, Thành phố Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa.

Quy mô dự án: Khu dịch vụ khách sạn và biệt thự 

nghỉ dưỡng cao cấp
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TÊN CÔNG TY ĐỊA CHỈ TỶ LỆ
SỞ HỮU

VỐN ĐIỀU LỆ
THỰC GÓP

THEO MỆNH GIÁ

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH

Công ty cổ phần 
thương mại xăng 
dầu Tân Sơn Nhất

Số 45, Trường 
Sơn, P,2, Q. Tân 
Bình, TP. HCM

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải 
hàng không; bán buôn nhiên liệu rắng, lỏng, 
khí và các sản phẩm liên quan; hoạt động dịch 
vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

149.376.730.000 38,03%

Công ty cổ phần 
Dịch vụ Hàng hóa 

Tân Sơn Nhất

Số 46-48, Hậu 
Giang, P.4, Q. Tân 

Bình, TP. HCM

Kinh doanh ga vận chuyển hàng hóa 
không nhằm cung cấp các dịch vụ giao 
nhận hàng hóa cho các chuyến bay quốc 
tế tại các sân bay và cung cấp các dịch vụ 
khác liên quan đến các dịch vụ giao nhận 
hàng hóa quốc tế.

14.058.900.000 15,00%

Công ty cổ phần 
suất ăn Hàng 
không Nội Bài

Sân bay quốc tế 
Nội Bài-xã Phú 

Minh-huyện Sóc 
Sơn-Hà Nội

Chế biến suất ăn phục vụ hành khách của 
hãng hàng không, các chuyến bay chuyên 
cơ; dịch vụ ăn uống khác; bán buôn đồ 
uống; xuất nhập khẩu trực tiếp để chế biến 
suất ăn; sản xuất các loại bánh từ bột.

18.001.000.000 10,03%

Công ty cổ phần 
Địa ốc Thảo Điền

Số 25, Hoàng Hoa 
Thám, P.6, Q. 
Bình Thạnh, 

TP.HCM

Cho thuê nhà ở, văn phòng, kho bãi. Đầu tư 
xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, 
kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư.

16.205.510.000 5,40%

Công ty Cổ phần 
Dịch vụ Hàng 

không Sân bay 
Nội Bài 

Sân bay quốc tế 
Nội Bài - xã Phú 

Minh - huyện Sóc 
Sơn - Hà Nội

Dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng 
không; nhà hàng và các dịch vụ ăn uống 
phục vụ lưu động; bán lẻ hàng hóa khác 
mới trong cửa hàng chuyên doanh; vận tải 
hành khách bằng đường bộ trong nội 
thành, ngoại thành.

3.696.000.000 4,44%

Công ty  Cổ phần 
Xây dựng công 

Số 394, Ung Văn 
Khiêm, P.25, Q.

Xây dựng nhà các loại, xây dựng công trình 
đường sắt và đường bộ, công trình công ích.

1.700.000.000 0,48%

Công ty TNHH 
Phú Quốc - 

SASCO

Số 47, Nguyễn 
Huệ, KP5, thị trấn 
Dương Đông, PQ

Chế biến thủy hải sản, khai thác hải sản, 
kinh doanh dịch vụ khách sạn.

10.800.262.269 50,00%

Công ty cổ phần 
đầu tư thương 

mại Bầu Trời Xanh

415B Hoàng Văn 
Thụ, P.02, Q. Tân 
Bình, TP. HCM

Dịch vụ, thương mại 2.000.000.000 20,00%

Công ty cổ phần 
phát triển

Vườn Xanh

Số 45, Trường 
Sơn, P.2, Q. Tân 
Bình, TP. HCM

Dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng vườn cảnh, 
hòn non bộ, công viên, cây xanh; Trồng 
trọt, chăn nuôi; Thiết kế, kiến trúc công 
trình dân dụng và công nghiệp; San lấp 
mặt bằng; Bán lẻ thực phẩm các cửa hàng 
chuyên doanh.

1.200.000.000 24,00%
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TÊN CÔNG TY ĐỊA CHỈ TỶ LỆ
SỞ HỮU

VỐN ĐIỀU LỆ
THỰC GÓP

THEO MỆNH GIÁ

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH

Công ty cổ phần 
thương mại xăng 
dầu Tân Sơn Nhất

Số 45, Trường 
Sơn, P,2, Q. Tân 
Bình, TP. HCM

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải 
hàng không; bán buôn nhiên liệu rắng, lỏng, 
khí và các sản phẩm liên quan; hoạt động dịch 
vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

149.376.730.000 38,03%

Công ty cổ phần 
Dịch vụ Hàng hóa 

Tân Sơn Nhất

Số 46-48, Hậu 
Giang, P.4, Q. Tân 

Bình, TP. HCM

Kinh doanh ga vận chuyển hàng hóa 
không nhằm cung cấp các dịch vụ giao 
nhận hàng hóa cho các chuyến bay quốc 
tế tại các sân bay và cung cấp các dịch vụ 
khác liên quan đến các dịch vụ giao nhận 
hàng hóa quốc tế.

14.058.900.000 15,00%

Công ty cổ phần 
suất ăn Hàng 
không Nội Bài

Sân bay quốc tế 
Nội Bài-xã Phú 

Minh-huyện Sóc 
Sơn-Hà Nội

Chế biến suất ăn phục vụ hành khách của 
hãng hàng không, các chuyến bay chuyên 
cơ; dịch vụ ăn uống khác; bán buôn đồ 
uống; xuất nhập khẩu trực tiếp để chế biến 
suất ăn; sản xuất các loại bánh từ bột.

18.001.000.000 10,03%

Công ty cổ phần 
Địa ốc Thảo Điền

Số 25, Hoàng Hoa 
Thám, P.6, Q. 
Bình Thạnh, 

TP.HCM

Cho thuê nhà ở, văn phòng, kho bãi. Đầu tư 
xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, 
kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư.

16.205.510.000 5,40%

Công ty Cổ phần 
Dịch vụ Hàng 

không Sân bay 
Nội Bài 

Sân bay quốc tế 
Nội Bài - xã Phú 

Minh - huyện Sóc 
Sơn - Hà Nội

Dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng 
không; nhà hàng và các dịch vụ ăn uống 
phục vụ lưu động; bán lẻ hàng hóa khác 
mới trong cửa hàng chuyên doanh; vận tải 
hành khách bằng đường bộ trong nội 
thành, ngoại thành.

3.696.000.000 4,44%

Công ty  Cổ phần 
Xây dựng công 

nghiệp

Số 394, Ung Văn 
Khiêm, P.25, Q.
Bình Thạnh, Tp.HCM

Xây dựng nhà các loại, xây dựng công trình 
đường sắt và đường bộ, công trình công ích.

1.700.000.000 0,48%

Công ty Cổ phần 
Du lịch Thành 
Thành Công

Tầng 17 tòa nhà 
TTC, Số 253 

Hoàng Văn Thụ, P. 
2, Q. Tân Bình, Tp. 

HCM

Cung cấp dịch vụ lưu trú ngắn ngày; kinh 
doanh thức ăn đồ uống; nhà hàng và dịch vụ 
ăn uống lưu động; dịch vụ hỗ trợ khác liên 
quan đến vận tải; tổ chức sự kiện; đại lý thu 
đổi ngoại tệ; đại lý du lịch, kinh doanh vũ 
trường, phòng trả, massage, karaoke.

2.748.150.000 0,28%

Công ty Cổ phần 
Thương mại 

Sabeco trung tâm

Lầu 6 Tòa Nhà 
LION TOWER, 29 

Nguyễn Khắc Nhu, 
Phường Cô Giang, 
Quận 1, Tp. HCM

Bán buôn đồ uống và mua bán bao bì. 70.000.000 0,08%

Công ty TNHH 
Phú Quốc - 

SASCO

Số 47, Nguyễn 
Huệ, KP5, thị trấn 
Dương Đông, PQ

Chế biến thủy hải sản, khai thác hải sản, 
kinh doanh dịch vụ khách sạn.

10.800.262.269 50,00%

Công ty cổ phần 
đầu tư thương 

mại Bầu Trời Xanh

415B Hoàng Văn 
Thụ, P.02, Q. Tân 
Bình, TP. HCM

Dịch vụ, thương mại 2.000.000.000 20,00%

Công ty cổ phần 
phát triển

Vườn Xanh

Số 45, Trường 
Sơn, P.2, Q. Tân 
Bình, TP. HCM

Dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng vườn cảnh, 
hòn non bộ, công viên, cây xanh; Trồng 
trọt, chăn nuôi; Thiết kế, kiến trúc công 
trình dân dụng và công nghiệp; San lấp 
mặt bằng; Bán lẻ thực phẩm các cửa hàng 
chuyên doanh.

1.200.000.000 24,00%

nghiệp Bình Thạnh, Tp.HCM

Công ty Cổ phần 
Du lịch Thành 
Thành Công

Tầng 17 tòa nhà 
TTC, Số 253 

Hoàng Văn Thụ, P. 
2, Q. Tân Bình, Tp. 

HCM

Cung cấp dịch vụ lưu trú ngắn ngày; kinh 
doanh thức ăn đồ uống; nhà hàng và dịch vụ 
ăn uống lưu động; dịch vụ hỗ trợ khác liên 
quan đến vận tải; tổ chức sự kiện; đại lý thu 
đổi ngoại tệ; đại lý du lịch, kinh doanh vũ 
trường, phòng trả, massage, karaoke.

2.748.150.000 0,28%

Công ty Cổ phần 
Thương mại 

Sabeco trung tâm

Lầu 6 Tòa Nhà LION 
TOWER, 29 Nguyễn 

Khắc Nhu, Phường Cô 
Giang, Quận 1, Tp. HCM

Bán buôn đồ uống và mua bán bao bì. 70.000.000 0,08%

Ngân hàng TMCP 
Đông Á

Số 130, Phan Đăng Lưu, 
Phường 3, Quận Phú 

Nhuận, Tp. HCM

Hoạt động trung gian tiền tệ. 34.100.000.000 0,68%
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Đông Á Lưu, Phường 3, 
Quận Phú Nhuận, 

Tp. HCM

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN8 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG & DÀI HẠN9
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Xây dựng nguồn nhân lực vững mạnh, 

môi trường làm việc lý tưởng giúp nhân 

viên phát huy tốt nhất khả năng, đóng 

góp vào thành tựu chung của công ty.

ĐẦU TƯ NGUỒN NHÂN LỰC

Xây dựng quản trị công ty theo các chuẩn 

mực hiện đại, từng bước xây dựng hệ 

thống quản trị rủi ro hiệu quả. Phát triển 

bền vững trên cơ sở nền tảng đảm bảo an 

toàn tài chính, hoạt động kinh doanh lành 

mạnh và minh bạch.

HỆ THỐNG

Là nhà cung cấp dịch vụ phi hàng 

không chất lượng cao. Chúng tôi lấy sự 

hài lòng về dịch vụ khách hàng làm 

trung tâm của mọi hoạt động, từ đó tạo 

giá trị gia tăng cho đối tác khách hàng.

KHÁCH HÀNG LÀ TRỌNG TÂM

• SASCO kiên định mục tiêu bền vững, duy trì 

tăng trưởng kinh doanh đi đôi với phát triển con 

người, trách nhiệm xã hội; Cạnh tranh lành 

mạnh, để thúc đẩy tiến bộ xã hội, phát triển cho 

hôm nay và hướng đến sự bền vững, tốt đẹp cho 

các thế hệ tương lai.

• Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ: Tăng 

cường gắn kết khách hàng và nâng cao chất 

lượng dịch vụ, sản phẩm góp phần xây dựng 

niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm và 

dịch vụ của Công ty qua những trải nghiệm dịch 

vụ hoàn hảo. 

• Chủ động, quyết liệt phòng chống dịch, ngăn 

chặn nguy cơ lây nhiễm dịch Covid -19 trên toàn 

hệ thống, bảo vệ an toàn sức khỏe nhân viên, 

khách hàng, cộng đồng và tạo các điều kiện, 

nền tảng khôi phục, phát triển kinh tế của 

SASCO, ngành Hàng không. 

• Nghiên cứu, phát triển các giải pháp kinh 

doanh đáp ứng xu hướng và nhu cầu tiêu dùng 

khách hàng. Đẩy nhanh quá trình ứng dụng 

công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm cải 

thiện công tác quản trị, nâng cao năng suất lao 

động, hiệu quả kinh doanh.

• Tập trung chiến lược gia tăng lợi nhuận: Đẩy 

mạnh toàn diện hoạt động sản xuất kinh 

doanh, tập trung gia tăng lợi nhuận hoạt động 

kinh doanh và đẩy mạnh nâng cao năng lực 

sản xuất, chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản 

phẩm và tạo lợi thế cạnh tranh, sự khác biệt 

trong mỗi sản phẩm. Thực hiện kiểm soát 

chặt chi phí hoạt động, tăng cường công tác 

tiết kiệm chi phí trên toàn hệ thống từ đó 

nâng cao hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận. 

30 31



CƠ CẤU TỔ CHỨC & BỘ MÁY QUẢN LÝ II
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020  |  SASCO

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC1

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC

VĂN PHÒNG
CÔNG TY

PHÒNG KINH DOANH
DỊCH VỤ PHÒNG CHỜ

PHÒNG KINH DOANH
HÀNG MIỄN THUẾ

CHI NHÁNH
LONG AN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
HÀ NỘI

CHI NHÁNH
KHÁNH HÒA

CHI NHÁNH
PHÚ QUỐC

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
SASCO TSN

PHÒNG TIẾP THỊ PHÒNG TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN

PHÒNG TỔ CHỨC
NHÂN SỰ

PHÒNG TIÊU CHUẨN
CHẤT LƯỢNG

PHÒNG CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN PHÒNG ĐẦU TƯPHÒNG PHÁP LÝ VÀ

KIỂM SOÁT TUÂN THỦ

32 33



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020  |  SASCO

1

IV.CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ2

NGUYỄN HẠNH 
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Thành viên không điều hành

Ông tốt nghiệp Thạc sĩ trường Đại học Seattle – Hoa Kỳ. Ông từng giữ vị trí Giám đốc Tài 
chính tại Boeing Subcontractor – Seattle, Hoa Kỳ và Giám đốc điều hành Philippines 
Airlines – Indochina. Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại và hàng không, 
hiện tại ông là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm sáng lập viên Tập đoàn Liên Thái Bình 
Dương (IPP Group) và giữ vị trí quản lý cấp cao tại các tổ chức như Công ty TNHH XNK 
Liên Thái Bình Dương, Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh, Công ty TNHH Thời 
trang và Mỹ phẩm Âu Châu, Công ty TNHH Thời Trang và Mỹ phẩm Châu Mỹ, Công ty 
TNHH Kinh doanh Miễn thuế Việt Nam, …

Tháng 04/2016, Ông được bầu chọn làm thành viên Hội đồng Quản trị SASCO. Từ 
20/04/2017, Ông được bầu chọn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị SASCO.

Bà là cử nhân luật kinh tế Đại học Tổng hợp Moscow (Nga) và cử nhân Anh văn Đại học 
Ngoại ngữ Hà Nội. Gia nhập SASCO từ ngày đầu thành lập, bà là người góp phần quan 
trọng trong việc xây dựng hệ thống quản trị công ty, xây dựng và phát triển chiến lược 
kinh doanh, marketing và phát triển nguồn nhân lực SASCO.

Với hơn 27 năm kinh nghiệm, nắm giữ các chức vụ quản lý chủ chốt tại SASCO, Bà được bầu 
làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trong giai đoạn 01/01/2015 – 19/04/2017.

Từ 20/04/2017 đến nay, bà giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Ông tốt nghiệp Thạc sĩ khoa học trường Đại học University of Central Lancashire 
(Anh) và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh trường Đại học North Central University (Hoa 
Kỳ). Ông có hơn 17 năm kinh nghiệm và kinh qua các vị trí quản lý tại các Công ty 
lớn trong nước như Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Việt Nam (Vinacico), Công ty CP 
Đầu tư Thương mại và Xây dựng Giao thông 1 (TRICO), Tổng Công ty Đầu tư và Kinh 
doanh vốn nhà nước (SCIC). Hiện tại, ông giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Đầu tư 
Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Liên Thái Bình Dương (IPPG) và thành viên Hội đồng 
Quản trị Công ty CP Nhà ga Quốc tế Cam Ranh (CRTC).

Ông được bầu chọn làm thành viên Hội đồng Quản trị SASCO từ 30/6/2020.

VŨ HOÀNG LONG
Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Thành viên không điều hành

ĐOÀN THỊ MAI HƯƠNG
Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Kiêm Tổng Giám Đốc
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Bà tốt nghiệp Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Ngoại ngữ 

Quân sự chuyên ngành Nga văn và chứng chỉ đại học đại cương Đại học Ngoại 

ngữ Hà Nội chuyên ngành  Anh văn.

Với nền tảng kiến thức về luật và gần 25 năm kinh qua các vị trí quản lý tại Tổng 

Công ty Cảng hàng không Việt Nam, bà Nguyệt hiện đang giữ chức vụ Trưởng 

Ban Pháp chế Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP. Tháng 03/2018, 

bà được bầu chọn làm Thành viên Hội đồng Quản trị. 

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT
Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Thành viên không điều hành

Bà tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh trường Đại học Lincoln (Hoa Kỳ) và 

là Kiến trúc sư tốt nghiệp Đại học Kiến trúc TP.HCM. Bà vào làm việc tại 

Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam từ tháng 01/2003 (“ACV”) và đã 

kinh qua các vị trí quản lý cấp cao của ACV. Hiện bà đang  giữ chức vụ Thành 

viên chuyên trách Hội đồng Quản trị ACV.

Bà được bầu chọn làm Thành viên Hội đồng Quản trị từ ngày 30/6/2020.

LÊ THỊ DIỆU THÚY
Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Thành viên không điều hành
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GIỚI THIỆU BAN ĐIỀU HÀNH3 GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT4

ĐOÀN THỊ MAI HƯƠNG
Tổng Giám Đốc
Nội dung như phần thông tin HĐQT

NGUYỄN VĂN HÙNG CƯỜNG
Phó Tổng Giám Đốc

Ông là cử nhân kinh tế với 30 năm kinh nghiệm công tác tại SASCO, giữ nhiều trọng 
trách, chức vụ quan trọng trong lĩnh vực kế toán tài chính, quản trị và hoạch định 
chiến lược kinh doanh.
Ông được đề bạt làm Kế toán trưởng SASCO vào năm 2007 và bổ nhiệm làm Phó 
Tổng Giám đốc SASCO từ năm 2015 đến nay.
Ông phụ trách và chịu trách nhiệm về các hoạt động kinh doanh, tài chính kế toán 
và hoạt động đầu tư của Công ty.

NGUYỄN MINH NGỌC
Phó Tổng Giám Đốc

Bà tốt nghiệp Thạc sĩ quản trị kinh doanh. Gia nhập SASCO từ năm 2003, bà có 
những đóng góp quan trọng trong việc xây dựng và phát triển chất lượng, dịch vụ và 
thương hiệu sản phẩm của SASCO.
Bà được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc SASCO từ năm 2016.
Bà phụ trách và chịu trách nhiệm về các hoạt động phát triển thương hiệu, phát 
triển sản phẩm, dịch vụ và tổ chức nhân sự của Công ty.

LƯU QUỐC HOÀNG
Trưởng Ban Kiểm Soát

Ông tốt nghiệp Cử nhân Tài chính Kế toán với hơn 28 năm kinh nghiệm trong 
lĩnh vực tài chính kế toán, kiểm toán nội bộ.
Ông từng giữ chức vụ Phó Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ chế độ chính sách 
– Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam trước khi được đề cử làm Trưởng Ban 
Kiểm soát Công ty vào tháng 03/2018. 

TRẦN THỊ THU TRANG
Kiểm Soát Viên

Cử nhân Kế toán - Kiểm toán với hơn 13 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực 
tài chính kế toán, kiểm toán tại các doanh nghiệp và tổ chức kiểm toán nước ngoài 
như: Công ty Kiểm toán KPMG, Công ty Dầu khí Chevron, Công ty Pepsico Vietnam.
Tháng 04/2016, bà được đề cử làm Kiểm soát viên Công ty.

CHU KHÁNH TOÀN
Kiểm Soát Viên

Ông là Thạc sĩ tài chính chuyên ngành tài chính doanh nghiệp Đại học Kinh tế 
TP. Hồ Chí Minh. Ông hiện là Phó Trưởng Phòng Tài chính, Ban Tài Chính kế 
toán của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam.
Tháng 03/2018, ông được đề cử làm Kiểm soát viên Công ty.

TÔN NỮ DIỆU TRÍ
Kế Toán Trưởng

Bà tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính kế toán và có hơn 23 năm kinh 
nghiệm về quản lý và tài chính kế toán.
Bà công tác tại SASCO từ năm 2005 và giữ chức vụ Phó phòng Tài chính kế toán 
SASCO từ năm 2012. Đến cuối năm 2016, Bà được đề bạt làm Kế toán trưởng kiêm 
trưởng Phòng Tài chính Kế toán SASCO.
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ5

5.1  CƠ CẤU LAO ĐỘNG

100

Thạc sỹ:
404 người

Đại học:
336 người

Cao đẳng trở xuống:
611 người

63,06%

2,27%

34,67%

200

300

400

500

600

•  CƠ CẤU LAO ĐỘNG THEO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN:

•  TỔNG SỐ
  LAO ĐỘNG  969 người

•  SỐ LAO ĐỘNG THEO CẤP CÔNG VIỆC

858 người

78 người

33 người

Quản lý cấp
trung và cơ sở

Nhân viên

Quản lý cấp cao

5.2  CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG

•  THU NHẬP VÀ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG

Thu nhập
bình quân

triệu
đồng

/ người
/ tháng16,3

    Năng suất
    lao động bình quân:

Theo doanh thu

Theo lợi nhuận trước thuế

triệu
đồng

/ người
/ năm1.021

triệu
đồng

/ người
/ năm85
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Xây dựng công Khiêm, P.25, Q. đường sắt và đường bộ, công trình công ích.

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG 6
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STT ĐỐI TƯỢNG SỐ LƯỢNG 
CỔ PHIẾU

 TỶ LỆ
SỞ HỮU (%)

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

TỔ CHỨC CÁ NHÂN

1 Cổ đông nhà nước 65.504.200 49,07% 1 0
2 Cổ đông sở hữu 2,5% cổ phiếu trở lên

    
- Trong nước 60.453.600 45,29% 3 0

- Ngoài nước

   

-

   

- 0 0

3 Cổ phiếu quỹ 29.400 0,02% 1 0

4 Cổ đông khác 7.494.110 5,61% 8 1.049

TỔNG CỘNG 133.481.310 100,00% 13 1.049

49,07 %

24,98 %

4,93 %

15,39 %

5,63 %

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ

SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU 
SỞ HỮU ĐẦU NĂM

SL CỔ PHIẾU 
TĂNG/ GIẢM TRONG NĂM

 SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU 
SỞ HỮU CUỐI NĂM

SỐ LƯỢNG TỶ LỆ SỐ LƯỢNG TỶ LỆ SỐ LƯỢNG TỶ LỆ

I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 456.100 53,53% 456.100 53,53%

Ông Nguyễn Hạnh Chủ tịch HĐQT 200.000 23,47% 200.000 23,47%

Bà Đoàn Thị Mai Hương Thành viên HĐQT 206.100 24,19% 206.100 24,19%

Bà Trần Thị Minh Nguyệt Thành viên HĐQT 0,00% 0,00%

Ông Nguyễn Nam Tiến Thành viên HĐQT 0,00% 0,00%(*)

Bà Lê Hồng Thủy Tiên Thành viên HĐQT 50.000 5,87% 50.000 5,87%(**)

Ông Vũ Hoàng Long (***) Thành viên HĐQT 0,00% 0,00%
(****)Bà Lê Thị Diệu Thúy Thành viên HĐQT 0,00% 0,00%

II BAN ĐIỀU HÀNH 391.000 45,88%   391.000 45,88%

 Ông Nguyễn Văn 
Hùng Cường

Phó Tổng Giám đốc 154.100 18,08%   154.100 18,08%

 Bà Nguyễn Minh Ngọc Phó Tổng Giám đốc 119.000 13,97%   119.000 13,97%

 Bà Tôn Nữ Diệu Trí Kế toán trưởng 117.900 13,83%   117.900 13,83%

III BAN KIỂM SOÁT 5.000 0,59% 5.000 0,59%

 Ông Lưu Quốc Hoàng 0,00% %00,0-    

 Ông Chu Khánh Toàn Thành viên
Ban Kiểm Soát 

Trưởng
Ban Kiểm Soát 

Thành viên
Ban Kiểm Soát 

%00,0     %00,0-    

 Bà Trần Thị Thu Trang 5.000 0,59%   5.000 0,59%

IV TỔNG CỘNG 852.100 100,00% 852.101 100,00%

(*)

(**)

(***)

(****)

Miễn nhiệm từ 30/06/2020
Miễn nhiệm từ 30/06/2020

Bổ nhiệm từ 30/06/2020
Bổ nhiệm từ 30/06/2020

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương

Công ty TNHH Thời trang và mỹ phẩm Duy Anh

Công ty TNHH Thời trang và mỹ phẩm Âu Châu

Khác

I I I .BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG (CHỐT NGÀY 31/12/2020)

DANH SÁCH CHI TIẾT VỀ NGƯỜI NỘI BỘ (CHỐT NGÀY 31/12/2020)

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG TẠI 31/12/2020

STT CỔ ĐÔNG
LOẠI 

CỔ ĐÔNG
SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU

SỞ HỮU ĐẦU KỲ 
SL CỔ PHIẾU
TĂNG/ GIẢM
TRONG KỲ 

SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU
SỞ HỮU ĐẦU KỲ 

1/1/2019 SỐ LƯỢNG TỶ LỆ SỐ LƯỢNG TỶ LỆ 31/12/2019 

1 655.042.000.000 Cổ đông
nhà nước 000.000.240.556%70,94 002.405.56-   %70,94002.405.56

2 333.402.000.000 Cổ đông
chiến lược

Cổ đông
chiến lược

Cổ đông
chiến lược

Cổ phiếu
quỹ

Cổ phiếu
thiểu số

000.000.204.333%89,42 002.043.33-   %89,42002.043.33

3 65.750.000.000 000.000.057.56%39,4 000.575.6-   %39,4000.575.6

4 205.384.000.000 20.538.400

29.400

000.000.483.502%93,51 004.835.02-    %93,51

5 Cổ phiếu quỹ - -

-

%20,0   29.400 0,02% 294.000.000

6 Các cổ đông khác 75.235.100.000 7.494.110 5,61% 7.494.110 5,61% 74.941.100.000

 TỔNG CỘNG 1.334.813.100.000 133.481.310 100,00%   - 133.481.310 100,00% 1.334.813.100.000

Công ty TNHH 
XNK Liên

Thái Bình Dương

Công ty TNHH Thời 
trang và mỹ phẩm 

Duy Anh

Công ty TNHH Thời 
trang và mỹ phẩm 

Âu Châu

Tổng Công ty 
Cảng hàng không 
Việt Nam - CTCP
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TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ NĂM 2020 VÀ TRIỂN VỌNG KINH TẾ NĂM 20211

1.1  KINH TẾ VĨ MÔ NĂM 2020

1.2  MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NĂM 2020

Nền kinh tế Việt Nam đã chịu tác mạnh bởi 
đại dịch COVID-19. Theo kết quả của Tổng 
cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng GDP của 
Việt Nam trong năm 2020 đạt 2,91%, thấp 
hơn mục tiêu kế hoạch đặt ra là 6,8%. Trong 
đó, khu vực dịch vụ đạt mức tăng trưởng 
2,34% so với năm 2019, tuy nhiên lĩnh vực 
dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm mạnh 
14,68%, vận tải, kho bãi giảm 1,88%.
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2020 
tăng 3,23% so với năm trước, đạt mục tiêu 
kiểm soát lạm phát, giữ CPI bình quân năm 
2020 dưới 4% của Quốc Hội đề ra trong bối 
cảnh một năm với nhiều biến động khó 
lường. Lạm phát cơ bản bình quân năm 2020 
tăng 2,31% so với bình quân năm 2019.
Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty 
khá nhạy cảm với những biến động về lạm 
phát, tốc độ tăng trưởng kinh tế. Theo đó, 
hoạt động kinh doanh trong năm 2020 của 
Công ty cũng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, lĩnh 
vực hàng không, du lịch bị ảnh hưởng nặng 
nề của đại dịch Covid-19. Các chuyến bay 
thương mại quốc tế vẫn chưa khai thác trở 
lại. Sản lượng hành khách tại thị trường 
kinh doanh chính sân bay Quốc tế Tân Sơn 
Nhất giảm mạnh. Tổng sản lượng hành 
khách tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất 
năm 2020 đạt 22 triệu lượt, giảm 46% so với 
năm 2019, trong đó khách nội địa là 19,2 
triệu lượt, giảm 25% và khách quốc tế là 
2,78 triệu lượt, giảm 82% so với cùng kỳ. 
Về thị trường du lịch năm 2020, do việc 
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1.3 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG KINH DOANH 2021

Dự kiến trong 2021, GDP tăng khoảng 6,5% -7,0%, lạm phát tiếp tục được kiểm soát ổn định 

tạo điều kiện giảm lãi suất để kích thích nền kinh tế, CPI năm 2021 dự báo ở mức 3-3,5%.

Thực hiện thành công mục tiêu kép “vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch vừa phục hồi 

kinh tế”, những tín hiệu lạc quan trong quá trình phát triển vaccine nên các hoạt động du 

lịch nội địa dự kiến tiếp tục phục hồi. Tuy nhiên, đối với ngành du lịch quốc tế, chỉ có thể phục 

hồi sau khi dịch bệnh COVID-19 trên thế giới được kiểm soát và các hoạt động giao thương 

kinh tế thế giới trở lại bình thường. Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) dự báo khách du lịch 

quốc tế chỉ có thể bắt đầu quá trình phục hồi từ quý III/2021. Du lịch Việt Nam cũng nằm 

trong bối cảnh chung của quốc tế, vì vậy cần nhiều thời gian để phục hồi lượng khách du lịch 

quốc tế.

 Trong bối cảnh thị trường kinh doanh chính của Công ty phụ thuộc vào các chuyến bay 

thương mại quốc tế, nên hoạt động kinh doanh năm 2021 vẫn sẽ bị ảnh hưởng lớn. Với tiềm 

lực hiện có của Công ty về cung cấp dịch vụ vận chuyển, lưu trú, ứng dụng công nghệ số trong 

hoạt động kinh doanh, cũng như không ngừng thay đổi, nâng cấp, thay đổi diện mạo hệ thống 

bán hàng tại nhà ga để mang lại sự trải nghiệm an toàn, tin cậy và hạnh phúc cho khách hàng 

trên mỗi chuyến bay.

đóng cửa biên giới để ngăn chặn 
Covid-19, khách quốc tế đến Việt Nam chỉ 
đạt khoảng 3,7 triệu lượt, giảm 79,5% so 
với 2019; khách nội địa đạt 56 triệu lượt, 
giảm 34,1%; tổng thu du lịch đạt 312 
nghìn tỷ đồng, giảm 58,7%. Khoảng 95% 
doanh nghiệp lữ hành quốc tế đã ngừng 
hoạt động. 

Cùng với ảnh hưởng chung, thị trường du 
lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng giảm 
mạnh. Cụ thể: khách quốc tế đạt 1,3 triệu 
lượt, giảm 84,8% so cùng kỳ năm 2019, 
đạt gần 14,5% kế hoạch năm 2020. Khách 
du lịch nội địa là 15,8 triệu lượt, giảm 
51,5% so cùng kỳ năm trước, đạt 46,7% 
kế hoạch năm 2020. Tổng doanh thu du 
lịch đạt 84.512 tỉ đồng, giảm 39,6% so với 
cùng kỳ, đạt 57,4% so với kế hoạch năm 
2020.

Trước khó khăn này, Tổng cục du lịch đã 
xác định cơ cấu lại thị trường du lịch, lấy 
du lịch nội địa làm mũi nhọn, nhanh 
chóng triển khai các chương trình kích 
cầu du lịch nội địa gồm “Người Việt Nam 
đi du lịch Việt Nam” vào tháng 5-2020, 
“Du lịch Việt Nam an toàn, hấp dẫn” vào 
tháng 9-2020 đã được đẩy mạnh triển 
khai. Sự phục hồi của ngành du lịch Việt 
Nam phần nào được thể hiện ở báo cáo 
những chặng bay nhộn nhịp nhất thế giới 
hồi tháng 11-2020 của OAG - tổ chức 
cung cấp số liệu về du lịch, hàng không 
hàng đầu thế giới.

Tận dụng tối đa các điều kiện thúc đẩy du 
lịch nội địa, Công ty đã chuyển đổi kịp 
thời để phát triển kinh doanh tại thị 

trường nội địa. Cụ thể, Công ty đã đa dạng các gói dịch vụ, sản phẩm hướng tới nhiều đối 
tượng khách hàng, đẩy mạnh hoạt động quảng bá hình ảnh, thương hiệu, ứng dụng công 
nghệ số trong hoạt động kinh doanh hướng tới sự tiện lợi, hài lòng cao nhất của khách hàng, 
đồng thời giảm chi phí và tăng hiệu quả kinh doanh.

44 45

Dẫn đầu doanh nghiệp
phát triển bền vững 

Chính phủ công nhận
Thương hiệu Quốc gia 



Dẫn đầu doanh nghiệp
phát triển bền vững 

Chính phủ công nhận
Thương hiệu Quốc gia 

CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN NĂM 2020

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020  |  SASCO

TỔNG DOANH THU
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BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC3

3.1.1 Kinh tế vĩ mô
Nền kinh tế Việt Nam đã chịu tác mạnh bởi đại dịch COVID-19. Theo kết quả của Tổng cục 
Thống kê, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2020 đạt 2,91%, thấp hơn mục tiêu 
kế hoạch đặt ra là 6,8%. Trong đó, khu vực dịch vụ đạt mức tăng trưởng 2,34% so với năm 
2019, tuy nhiên lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm mạnh 14,68%, vận tải, kho bãi giảm 
1,88%.
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2020 tăng 3,23% so với năm trước, đạt mục tiêu kiểm soát 
lạm phát, giữ CPI bình quân năm 2020 dưới 4% của Quốc Hội đề ra trong bối cảnh một năm 
với nhiều biến động khó lường. Lạm phát cơ bản bình quân năm 2020 tăng 2,31% so với bình 
quân năm 2019.

3.1.2 Thị trường kinh doanh Tân Sơn Nhất
Trong năm 2020, hoạt động lĩnh vực hàng không chịu tác động nặng nề nhất của đại dịch 
Covid, theo đó thị trường của Công ty SASCO bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 
Sản lượng hành khách tại thị trường kinh doanh mục tiêu sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất giảm 
mạnh. Tổng sản lượng hành khách tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất năm 2020 đạt 22 triệu 
lượt, giảm 46% so với năm 2019, trong đó khách nội địa là 19,2 triệu lượt, giảm 25% và khách 
quốc tế là 2,78 triệu lượt, giảm 82% so với cùng kỳ. 

3.1.3 Thị trường kinh doanh Phú Quốc
Tại thị trường Phú Quốc, sản lượng hành khách chỉ đạt 3,2 triệu lượt khách, giảm 13% so với 
năm trước. Trong đó, sản lượng khách quốc tế chỉ đạt 241 ngàn lượt, giảm 61% so với năm 
trước.

Tính đến cuối năm 2020, Phú Quốc đón trên 3,5 triệu lượt du khách; trong đó, du khách quốc 
tế đạt 160 nghìn lượt. So sánh với 2019, tổng lượt khách giảm 1,6 triệu lượt, trong đó khách 
quốc tế giảm 491 nghìn lượt. 

3.1.4 Thị trường kinh doanh Cam Ranh
Tại thị trường Cam Ranh, sản lượng hành khách cũng chỉ đạt 3,3 triệu lượt khách, giảm 
66% so với năm trước. Trong đó, sản lượng khách quốc tế đạt 950 ngàn lượt, giảm 85%. Từ 
ngày 01/4/2020 cho đến nay, nhà ga quốc tế Cam Ranh đóng cửa, dừng toàn bộ chuyến bay 
thương mại. 

Tổng doanh thu năm 2020 đạt 1.145 tỷ đồng giảm 63% so với năm 2019, đạt 95% so với kế 
hoạch cả năm. Trong đó, doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 918 tỷ đồng 
bằng 90% kế hoạch, giảm 68% so với cùng kỳ năm trước do kế hoạch kinh doanh xây dựng 
theo kịch bản chuyến bay thương mại quốc tế được khai thác trở lại từ tháng 05/2020.

Lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 148 tỷ đồng, giảm 67% so với năm 2019, đạt 658% so với 
kế hoạch 2020.

3.3 NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ KINH DOANH

3.3.1 Các yếu tố thuận lợi
Tổng doanh thu năm 2020 đạt 1.145 tỷ đồng giảm 63% so với năm 2019, đạt 95% so với kế hoạch 
cả năm. Trong đó, doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 918 tỷ đồng bằng 90% 
kế hoạch, giảm 68% so với cùng kỳ năm trước do kế hoạch kinh doanh xây dựng theo kịch bản 
chuyến bay thương mại quốc tế được khai thác trở lại từ tháng 05/2020.

Lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 148 tỷ đồng, giảm 67% so với năm 2019, đạt 658% so với 
kế hoạch 2020.

3.3.2. Các yếu tố thách thức

Dịch bệnh COVID-19 kéo dài đã thay đổi thói quen di chuyển, ăn uống, mua sắm của người 
tiêu dùng. Đối với khách hàng đi lại bằng đường hàng không, việc thắt chặt chi tiêu, hạn chế 
tiếp xúc cũng là thách thức đối với hoạt động bán lẻ và cung cấp dịch vụ tại sân bay. 

Hoạt động nơi tuyến đầu với nguy cơ tiếp xúc và lây nhiễm dịch bệnh cao, Công ty có sứ mệnh và 
ưu tiên hàng đầu là khai thác kinh doanh trong điều kiện phải đảm bảo an toàn sức khỏe tuyệt 
đối cho nhân viên, khách hàng và cộng đồng. 
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3.1 TỔNG QUAN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

CHỈ TIÊU Thực hiện
(TH) 2020

Tổng doanh thu

Doanh thu thuần SXKD

Lợi nhuận trước thuế

1.144.833

918.203

148.452

Thực hiện
(TH) 2019

Kế hoạch
(KH) 2020

3.088.897

2.895.409

445.085

1.202.817

1.018.769

22.557

TH 2020
/TH 2019

37%

32%

33%

TH 2020
/KH 2020

Mức tăng trưởng
và hoàn thành kế hoạch

95%

90%

658%

3.2 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
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3.4.1 Định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, mang lại trải nghiệm khách hàng 
xuất sắc
Năm 2020 là một năm bất định, khó đoán với những tác động kép từ Covid 19 và thiên tai, gây 
ảnh hưởng nặng nề tới kinh tế và xu hướng tiêu dùng. Dù trong điều kiện “giãn cách xã hội” hay 
hoạt động trong tình hình “bình thường mới”, đội ngũ CB-NV SASCO trân trọng mọi cơ hội được 
phục vụ khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ tại từng điểm chạm. Năm 2020, các sản phẩm 
dịch vụ của Công ty được khách hàng yêu mến, đánh giá cao.

I I I .BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

3.4 HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN KINH DOANH

Phòng khách LE SAIGONNAIS đã 
được hành khách và độc giả PAX 
International, tạp chí uy tín hàng 
đầu chuyên ngành dịch vụ 
chuyến bay bình chọn là Phòng 
chờ thương gia xuất sắc nhất 
Châu Á vào đầu năm 2020.

WINNER 2020

Chuỗi cửa hàng tiện ích sân bay 
Fresh2Go đạt giải thưởng 
Traveler’s Choice Awards 2020, 
đứng vào top 10% nhà hàng tốt 
nhất thế giới do du khách 
Tripadvisor bình chọn từ đánh 
giá dựa trên hàng triệu ý kiến 
phản hồi trong một năm từ 
khách du lịch khắp thế giới

Fresh2Go

Tripadvisor
Travellers’
Choice
2020

Rev iews from
millions of Tripadvisor

travellers  place this
Restaurant  in the top

10% worldwide.

Fresh2Go

Tripadvisor
Travellers’
Choice
2020

Rev iews from
millions of Tripadvisor

travellers  place this
Restaurant  in the top

10% worldwide.

Fresh2Go

Tripadvisor
Travellers’
Choice
2020

Rev iews from
millions of Tripadvisor

travellers  place this
Restaurant  in the top

10% worldwide.

Fresh2Go

Tripadvisor
Travellers’
Choice
2020

Rev iews from
millions of Tripadvisor

travellers  place this
Restaurant  in the top

10% worldwide.

L’Azure Resort & Spa Phú Quốc 
đã xuất sắc đạt giải Đánh giá 
của khách hàng năm 2020 qua 
nền tảng AGODA.com và 
BOOKING.com với số điểm 
9.2/10 và 9.0/10

Dịch vụ xe tham quan du lịch 
Phú Quốc Bus Tour đạt giải 
TRAVELLERS' CHOICE 2020 
của trang mạng Tripadvisor 
dựa trên tổng hợp tất cả đánh 
giá, xếp hạng và nội dung lưu 
trữ mà khách du lịch trên toàn 
cầu chia sẻ.

Fresh2Go

Tripadvisor
Travellers’
Choice
2020

Rev iews from
millions of Tripadvisor

travellers  place this
Restaurant  in the top

10% worldwide.

Fresh2Go

Tripadvisor
Travellers’
Choice
2020

Rev iews from
millions of Tripadvisor

travellers  place this
Restaurant  in the top

10% worldwide.

Fresh2Go

Tripadvisor
Travellers’
Choice
2020

Rev iews from
millions of Tripadvisor

travellers  place this
Restaurant  in the top

10% worldwide.

Fresh2Go

Tripadvisor
Travellers’
Choice
2020

Rev iews from
millions of Tripadvisor

travellers  place this
Restaurant  in the top

10% worldwide.

PHU QUOC
BUS TOUR

3.4.2 Tập trung khai thác thị trường ngoài sân bay
Trong bối cảnh ngành hàng không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi Covid-19, Công ty SASCO 
đẩy mạnh khai thác các cơ hội kinh doanh tại thị trường ngoài sân bay: phát triển các 
chương trình tour nội địa chất lượng, an toàn nhằm mang tới cho người Việt trải nghiệm dịch 
vụ cao cấp với mức giá hợp lý, thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu và phân phối 
hàng tiêu dùng. 

3.4.3 Phát triển hoạt động bán hàng và tiếp thị đa kênh  
Trước xu hướng thay đổi trong hành vi tiêu dùng của khách hàng, và sự xuất hiện đa dạng 
của các nền tảng tương tác số mới, song song với việc đẩy mạnh bán hàng tại kênh truyền 
thống, năm 2020, Công ty đã triển khai hoạt động bán hàng và tiếp thị đa kênh để gia tăng 
hiệu suất bán hàng và hỗ trợ việc kinh doanh liên tục ở các cửa hàng truyền thống trong thời 
gian dịch bệnh bùng phát. 
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3.5 NGUỒN NHÂN LỰC

- Ngay từ khi dịch bệnh vừa xuất hiện, Công 
ty đã chủ động nhanh chóng thành lập Tổ 
phản ứng nhanh phòng chống dịch Corona 
(sau được kiện toàn thành Ban chỉ đạo 
phòng chống dịch Covid19) để truyền thông 
chính thống về dịch bệnh; triển khai các 
quy trình ứng phó nhanh, phòng dịch; cấp 
phát trang bị đầy đủ phương tiện và trang 
phục bảo hộ phòng dịch cho nhân viên và 
hành khách trên toàn hệ thống dịch vụ; xây 
dựng ban hành các hướng dẫn phòng dịch 
cho nhân viên tại tất cả các điểm tiếp xúc; 
đào tạo, hướng dẫn và tổ chức kiểm tra, 
đánh giá việc thực hiện các quy định. Với 
tinh thần chủ động, quyết liệt và ý thức 
trách nhiệm cao, toàn đội ngũ SASCO đã 
vững vàng trên tuyến đầu chống dịch, vượt 
qua giai đoạn khốc liệt của dịch bệnh, duy 
trì tốt chất lượng dịch vụ và không có khách 
hàng hay nhân viên nào bị lây nhiễm dịch 
bệnh.
- Công ty SASCO đã chủ động chuẩn bị và 
triển khai nhiều kịch bản nhân sự, ứng phó 
với từng giai đoạn dịch bệnh, suy thoái, 
phục hồi, nhằm duy trì hoạt động liên tục 
của doanh nghiệp để không gây nhiều biến 
động, và cũng sẵn sàng tăng tốc khi thị 
trường hồi phục. Giải pháp bố trí nhân sự 
linh hoạt, kiêm nhiệm, đa nhiệm, luân 
chuyển công việc được áp dụng qua đó giúp 
tạo dựng sức chịu đựng và sức bật cần thiết 
cho doanh nghiệp trong thời kỳ khủng 
hoảng và tái lập sức mạnh khi hồi phục.

- Nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của 
dịch bệnh đến thu nhập và đời sống người 
lao động. Ngoài chế độ thu nhập theo kết 
quả sản xuất kinh doanh và phúc lợi theo 

quy định, Công ty thực hiện chế độ hỗ trợ 
thu nhập cho người lao động bị ảnh 
hưởng bởi dịch bệnh, góp phần đảm bảo 
an sinh xã hội và duy trì nguồn nhân lực 
cho giai đoạn hồi phục sau dịch bệnh. 
Tổng số tiền chi mang tính chất phúc lợi, 
hỗ trợ năm 2020 tương đương 34 tỷ đồng.
Năm 2020, thu nhập trước thuế bình 
quân của người lao động đạt 16,4 triệu 
đồng/người/tháng, trong đó thu nhập từ 
quỹ lương 2020 đạt bình quân 12,6 triệu 
đồng/người/tháng
- Năm 2020 là năm thứ ba liên tiếp 
SASCO được vinh danh Nơi làm việc tốt 
nhất châu Á (HR Asia Best Companies to 
Work for in Asia Award).

3.6 HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

3.7 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn 
biến phức tạp khó lường tác động trực 
tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, 
các dự án đầu tư của SASCO tạm ngưng 
không triển khai nhằm cắt giảm chi phí, 
tập trung cho mục tiêu phòng chống 
dịch, đồng thời dành thời gian đánh giá 
lại thị trường, đo lường rủi ro để có quyết 
định đầu tư phù hợp. 

Trong năm 2020, Công ty chỉ triển khai 
một số hoạt động sửa chữa, cải tạo nâng 
cấp các điểm kinh doanh tại sân bay 
quốc tế Tân Sơn Nhất nhằm nâng cao trải 
nghiệm khách hàng tại điểm bán; đầu tư 
nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin 
phục vụ công tác quản trị và chuyển đổi 
số; đầu tư phương tiện chuyên dụng 
trong dây chuyền cung ứng dịch vụ hàng 
không. 

Cơ cấu tài sản vào ngày 31/12/2020 phù hợp với mô hình kinh doanh của doanh nghiệp 
hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại. Theo đó, tài sản ngắn hạn chiếm 55% tổng 
tài sản; trong đó: tiền và các khoản tương đương tiền chiếm 4% trên tổng tài sản, các 
khoản phải thu ngắn hạn chiếm 13%, hàng tồn kho là 8%.

Các chỉ số thanh toán luôn được duy trì ở mức an toàn: hệ số thanh toán ngắn hạn là 3,41 
lần và hệ số thanh toán nhanh là 2,91 lần.
Tổng nguồn vốn không có nhiều biến động, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 83,7% tổng 
nguồn vốn, tỷ lệ sử dụng đòn bẩy (D/E) ở mức 0,2 lần tương đối thấp so với các doanh 
nghiệp thương mại. 

Cơ cấu tài chính của Công ty được giữ ở trạng thái cân bằng khi tài sản ngắn hạn đảm 
bảo khả năng thanh toán cho các khoản nợ ngắn hạn khi đến hạn. Các khoản tài chính 
dài hạn (tài sản cố định và các khoản đầu tư tài chính dài hạn) đều được tài trợ bởi nguồn 
vốn dài hạn, ổn định từ vốn chủ sở hữu, nhờ vậy rủi ro tài chính được hạn chế tối đa và an 
ninh tài chính được giữ vững.

Kết thúc năm 2020, cơ cấu vốn và tài sản không có biến động lớn.
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Năm 2020, với nỗ lực vượt bậc của 
toàn đội ngũ, SASCO đã vững vàng 
vượt qua khó khăn thách thức, tiếp 
tục đạt được những thành tích xuất 
sắc, xây dựng đơn vị vững mạnh, 
đóng góp tích cực vào sự phát triển 
kinh tế xã hội của ngành hàng không 
và đất nước. 

Với sự tín nhiệm cao từ khách hàng 
và các cơ quan quản lý, SASCO vinh 
dự nhận các giải thưởng:

- THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA (VIETNAM 
VALUE). Đây là lần thứ 3 liên tiếp SASCO 
được Hội đồng Thương hiệu Quốc gia 
vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt 
Nam.

- DOANH NGHIỆP DẪN ĐẦU PHÁT 
TRIỂN BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM NĂM 
2020 (CSI) do Hội đồng Doanh nghiệp 
phát triển bền vững Việt nam bình 
chọn. Đây là năm thứ 2 liên tiếp 
(2019-2020), SASCO được vinh danh 
với vị trí dẫn đầu lĩnh vực thương mại 
dịch vụ. 

- SASCO liên tục đạt thứ hạng cao tại các 
bảng xếp hạng Giải thưởng VNR 500 do 
Vietnam report và Vietnamnet bình chọn: 

TOP 500 DOANH NGHIỆP
LỚN NHẤT VIỆT NAM (VNR500)

TOP 500 DOANH NGHIỆP
CÓ LỢI NHUẬN TỐT NHẤT VIỆT NAM

(PROFIT 500)

TOP 50 DN XUẤT SẮC NHẤT VN
(TOP 50 VIETNAM THE BEST) 

TOP 10 BÁN LẺ UY TÍN VIỆT NAM
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ4

4.1 THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2020 4.2.1 ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NĂM 2020

4.2 HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2020

Thành viên và cơ cấu của Hội  đồng quản tr ị  (HĐQT) thực hiện quy chế làm việc theo Điều lệ,  

nhiệm vụ kiểm tra,  đánh giá kết  quả hoạt động,  chiến lược và định hướng kinh doanh từng 

năm. Trong năm 2020 có các thay đổi  về cơ cấu thành viên như sau:

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2020 của 

Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2020. Các chỉ tiêu kế hoạch đạt được như sau:

Tổng doanh thu năm 2020 đạt 1.145 tỷ đồng, giảm 63% so với năm 2019 và đạt 95% so 
với kế hoạch cả năm. Trong đó, doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 
918 tỷ đồng bằng 90% kế hoạch, giảm 68% so với cùng kỳ năm trước do kế hoạch kinh 
doanh xây dựng theo kịch bản chuyến bay thương mại quốc tế được khai thác trở lại từ 
tháng 05/2020.

Trong năm 2020, HĐQT đã ban hành 28 Nghị Quyết và 01 Quyết định, tất cả các cuộc họp HĐQT đều 

có sự tham dự của Ban Kiểm soát với tư cách quan sát viên. Báo cáo ghi nhận sự tham gia của thành 

viên HĐQT tại các cuộc họp HĐQT cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 như sau:

STT THÀNH VIÊN CHỨC DANH GHI CHÚ

Ông Nguyễn Hạnh

Bà Đoàn Thị Mai Hương

Bà Trần Thị Minh Nguyệt

Ông Nguyễn Nam Tiến

Bà Lê Hồng Thủy Tiên

Ông Vũ Hoàng Long

Bà Lê Thị Diệu Thúy

Chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Không thay đổi

Không thay đổi

Không thay đổi

Miễn nhiệm từ 30/06/2020

Miễn nhiệm từ 30/06/2020

Bổ nhiệm từ 30/06/2020

Bổ nhiệm từ 30/06/2020

CHỈ TIÊU DỰ HỌP CHỨC DANH SỐ
BUỔI TỶ LỆ GHI CHÚ

Ông Nguyễn Hạnh

Bà Đoàn Thị Mai Hương

Ông Vũ Hoàng Long

Bà Trần Thị Minh Nguyệt

Bà Lê Thị Diệu Thúy

Bà Lê Hồng Thủy Tiên

Ông Nguyễn Nam Tiến

Chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

4/4

4/4

1/1

4/4

1/1

3/3

3/3

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Bổ nhiệm từ 30/06/2020

Bổ nhiệm từ 30/06/2020

Miễn nhiệm từ 30/06/2020

Miễn nhiệm từ 30/06/2020

1

2

3

4

5

6

7

Mức Tăng Trưởng
& Hoàn Thành Kế Hoạch(%)Tổng Doanh Thu (triệu đồng)

3.088.897

1.202.8171.144.833

Thực hiện
2020

Thực hiện
2019

Kế hoạch
2020

TH 2020/
TH 2019

TH 2020/
KH 2020

Mức Tăng Trưởng
& Hoàn Thành Kế Hoạch(%)Doanh Thu Thuần SXKD (triệu đồng)

918.203

Thực hiện
2020

TH 2020/
TH 2019

TH 2020/
KH 2020

Thực hiện
2019

Kế hoạch
2020

Mức Tăng Trưởng
& Hoàn Thành Kế Hoạch(%)Lợi Nhuận Trước Thuế (triệu đồng)

148.452

TH 2020/
TH 2019

TH 2020/
KH 2020

Thực hiện
2020

Thực hiện
2019

Kế hoạch
2020

37%

95%

32%

90%

33%

658%

I I I .BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
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2.895.409

1.018.769

445.085

22.557
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4.2.2 HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT
a. Phương pháp giám sát

HĐQT đã giám sát việc thực hiện 
Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị 
quyết HĐQT ban hành trong năm 
2020 của Tổng Giám đốc bằng 
các phương pháp như sau: 

- Nghe báo cáo của Ban Tổng 
Giám đốc và cán bộ chủ chốt, 
theo sát tiến độ thực hiện sản 
xuất kinh doanh, đồng thời đóng 
góp ý kiến và đề xuất giải pháp 
trực tiếp cho những vấn đề còn 
vướng mắc.

- Thông qua các cuộc họp HĐQT 
hàng quý và khi có nhu cầu, 
HĐQT nghe báo cáo của Ban 
Tổng Giám đốc, xem xét tờ trình 
của Tổng Giám đốc và thực hiện 
trao đổi, chất vấn Tổng Giám đốc 
về hoạt động SXKD. HĐQT cùng 
bàn bạc với Ban Tổng Giám đốc 
để tìm ra giải pháp tốt nhất cho 
các vấn đề phát sinh cũng như 
phân tích và đo lường các rủi ro. 

- Phối hợp chặt chẽ với Ban 
Kiểm soát, với tư cách là giám 
sát viên đại diện cho cổ đông, để 
nắm bắt thực tế việc thực hiện 
các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. 
HĐQT tiếp nhận ý kiến đóng góp 
và đề xuất của Ban Kiểm soát 
một cách cởi mở, từ đó cân nhắc 
trong các quyết định quản trị 
điều hành.

Trong năm 2020, HĐQT đã ban hành 28 Nghị quyết và 01 Quyết định.

A - Nghị Quyết

Số Văn Bản Ngày Văn Bản Nội Dung Số Văn Bản Ngày
Văn Bản Nội Dung

15/1/202001-2020/ NQ-HĐQT
Thông qua việc bổ sung kế hoạch đầu tư 
mua sắm xe nâng trolley phục vụ cho 
hoạt động cung cấp suất ăn hàng không.

17/1/202002-2020/ NQ-HĐQT

Tạm trích quỹ thưởng Hội đồng Quản trị, 
Ban kiểm soát số tiền 600 triệu đồng để 
thưởng cho các Thành viên HĐQT (không 
bao gồm Tổng Giám đốc – TV HĐQT tham 
gia điều hành) và Ban kiểm soát năm 2019.

12/2/202003-2020/ NQ-HĐQT
Thông qua việc chốt danh sách cổ đông 
phục vụ việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2020.

5/3/202004-2020/ NQ-HĐQT

Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp và 
báo cáo tài chính văn phòng Công ty tại 
TP.HCM cho năm tài chính kết thúc 
ngày 31/12/2019 được kiểm toán bởi 
Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

12/3/202005-2020/ NQ-HĐQT

Chấp thuận việc thanh lý 82 xe ô tô hợp 
tác theo Hợp đồng 39HĐ/SASCO ngày 
12/01/2018 cho SATSCO Phú Quốc theo 
đúng quy định của Hợp đồng 39.

12/3/202006-2020/ NQ-HĐQT
Chấp thuận thông qua việc thoái phần 
vốn góp của Công ty SASCO tại Công ty 
CP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Phú Quốc.

16/3/202008-2020/ NQ-HĐQT
Quyết toán quỹ tiền lương Công ty SASCO 
năm 2019.

16/3/202009-2020/ NQ-HĐQT
Quyết toán quỹ tiền thưởng cho Ban điều 
hành Công ty SASCO.

16/3/202010-2020/ NQ-HĐQT
Hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2020 Công ty SASCO.

24/3/202011-2020/ NQ-HĐQT
Thông qua việc chốt danh sách cổ đông 
nhằm thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn 
bản để tạm ứng cổ tức Đợt 2 năm 2019 bằng 
tiền mặt.

22/5/202012-2020/ NQ-HĐQT Thông qua việc chốt danh sách cổ đông phục vụ việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

25/5/202013-2020/ NQ-HĐQT Tạm giao quỹ lương toàn Công ty năm 2020

25/5/202014-2020/ NQ-HĐQT Xếp lương, thưởng cho các thành viên Ban điều hành Công ty năm 2020.

2/7/202016-2020/ NQ-HĐQT Giao kế hoạch hoạt động năm 2020 của Công ty SASCO.

14/7/202017-2020/ NQ-HĐQT Thông qua việc Công ty SASCO ký kết hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán Báo cáo tài 
chính năm 2020 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

10/8/202018-2020/ NQ-HĐQT Xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đại diện vốn SASCO tại doanh nghiệp khác năm 2018.

1/7/202015-2020/ NQ-HĐQT Thông qua giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá phần vốn góp của SASCO tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ 
tầng Phú Quốc.

13/8/202019-2020/ NQ-HĐQT Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính văn phòng Công ty tại Tp.HCM giữa niên độ đã được soát 
xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

14/9/202020-2020/ NQ-HĐQT Thông qua toàn văn Quy chế phối hợp công tác giữa Ban chấp hành Đảng bộ và Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc.

15/9/202021-2020/ NQ-HĐQT Thông qua tiêu chí, cách thức lựa chọn ngân hàng gửi tiền có kỳ hạn.

16/9/202022-2020/ NQ-HĐQT Thông qua danh sách các ngân hàng gửi tiền có kỳ hạn năm 2020.

1/10/202023-2020/ NQ-HĐQT Phê duyệt đầu tư cải tạo quầy SASCO Shop G01D10, G01D09, G06D24 và mở rộng (The Maison of Saigon).

9/11/202024-2020/ NQ-HĐQT Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị.

9/11/202025-2020/ NQ-HĐQT Thông qua việc bổ sung quỹ lương năm 2020.

31/12/202028-2020/ NQ-HĐQT Quyết toán Blue Lagoon

9/11/202001-2020/ HĐQT-QĐ Ký HĐLĐ và bổ nhiệm có thời hạn Bà Trần Thị Minh Ngọc – Trưởng Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng.

22/12/202027-2020/ NQ-HĐQT Thông qua phương án chi hỗ trợ thu nhập cho người lao động năm 2020.

9/11/202026-2020/ NQ-HĐQT Chấp thuận chủ trương thoái vốn đầu tư của Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất tại Công ty CP Xây 
dựng Công nghiệp (Descon), Công ty CP Du lịch Thành Thành Công, Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn trung tâm.

A - Nghị Quyết

B - Quyết Định

9/1/202026-BB/ SASCO- HĐQĐ/2020 Biên bản họp HĐQT kỳ họp 26–2020

11/3/202027-BB/ SASCO- HĐQĐ/2020 Biên bản họp HĐQT kỳ họp 27–2020

11/6/202028-BB/ SASCO- HĐQĐ/2020 Biên bản họp HĐQT kỳ họp 28–2020

23/10/202029-BB/ SASCO- HĐQĐ/2020 Biên bản họp HĐQT kỳ họp 29–2020

C - Biên Bản Họp Hội Đồng Quản Trị
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b. Kết quả giám sát

c. Kết luận

Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam 

nói riêng. HĐQT đánh giá cao Ban điều hành trong việc nỗ lực kinh doanh song song với phòng 

chống dịch bệnh, linh hoạt đổi mới phương án kinh doanh phù hợp trạng thái bình thường mới. 

Với một tinh thần quyết liệt không ngại khó khăn để duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh 

của SASCO. HĐQT đánh giá cao việc Công ty hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch được 

ĐHĐCĐ giao trong năm 2020.

Căn cứ Điều lệ, những quy chế quản trị và quy định đã ban hành, HĐQT đã phân cấp cho Ban 

Tổng Giám đốc quyết định công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty đồng thời tổ chức thực 

hiện các quyết định, kế hoạch kinh doanh và chương trình hoạt động của HĐQT và ĐHĐCĐ 

giao cho. Đồng thời, HĐQT bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và kịp thời xem xét để xử 

lý các phát sinh ngoài kế hoạch cũng như quyết định những nội dung vượt phân cấp của Ban 

Tổng Giám đốc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát bằng các báo cáo định kỳ mỗi quý về kết quả hoạt động 

kinh doanh, tình hình hoạt động Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh 

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

pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đồng thời thực hiện các 

quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa 

4.2.3  ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Dự báo trong năm 2021, hoạt động kinh doanh sẽ tiếp tục gặp nhiều thách thức khi dịch Covid-19 
lại bùng phát tại nhiều tỉnh thành trong những tháng đầu năm và tình hình dịch bệnh trên thế giới 
vẫn diễn biến phức tạp. Triển vọng hồi phục dần các đường bay quốc tế từ tháng 7/2021.

Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 như sau:
Thị trường tại nhà ga quốc nội và thị trường ngoài sân bay: hoạt động sản xuất kinh doanh hồi phục 
và tăng trưởng hơn 20% so với năm 2020. 

- Thị trường tại nhà ga quốc tế: hoạt động kinh doanh khai thác trở lại từ đầu tháng 07 với doanh 
thu dự kiến đạt 30% trong Quý III.2021 và 50% vào Quý IV.2021 so với cùng kỳ năm 2019.

4.2.4  GIAO DỊCH CÁC BÊN LIÊN QUAN

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm.

Giao dịch khác của các bên liên quan: Tổng giá trị các giao dịch khác của các bên liên quan 
được trình bày tại thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp năm 2020 đã được Công ty TNHH 
Deloitte Việt Nam kiểm toán.

I I I .BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

CHỈ TIÊU Thực hiện (TH) 2020 Kế hoạch (KH) 2021 KH 2021
/TH 2020

Tổng doanh thu thuần
Doanh thu thuần SXKD
Lợi nhuận trước thuế
Lãi cơ bản trên cổ phiếu
(đồng/ cổ phiếu)

1.144.833
918.203
148.452

995

946.101
890.466

1.053
5,6

83%
97%
1%

0,56%

CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH TRONG 2021 CỦA CÔNG TY

Để đạt được các mục tiêu trên, Hội đồng quản trị Công ty định hướng chiến lược như sau:

Tiếp tục chủ động thích ứng, phát huy thành quả phòng chống dịch, tạo 

nền tảng và các điều kiện khôi phục, phát triển kinh doanh trong tình 

hình “bình thường mới”.

Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư chuyển đổi số trong quản lý vận hành, phát 

triển chuỗi dịch vụ để chủ động thích ứng với tình hình và xu hướng mới 

nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn.

Tập trung nâng cao chất lượng và giá trị dịch vụ tại thị trường truyền 

thống, đồng thời phát triển các lĩnh vực thế mạnh, mở rộng sang các thị 

trường tiềm năng, tạo thế cân bằng, vững chắc.

Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực để tạo nền tảng phát triển bền vững 

và gia tăng lợi thế cạnh tranh. 

Tập trung khai thác hiệu quả, tối ưu hóa các nguồn lực, đảm bảo giá trị 

bền vững của các bên liên quan.
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BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT5
5.1 KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG TY SASCO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

5.1.1 Hoạt động của Ban Kiểm Soát

5.1.2 Kết quả kiểm soát năm 2020

A. Hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc:

Ban Kiểm Soát (BKS) gồm ba (03) thành viên do 
Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu ra, trong đó 
có hai (02) thành viên hoạt động chuyên trách 
và một (01) thành viên kiêm nhiệm. Hoạt động 
của BKSđược thực hiện dựa trên các quy định 
tại Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy 
chế tổ chức và hoạt động của BKS.
Nhằm thực hiện công tác kiểm tra giám sát đạt 
hiệu quả cao, BKS đã bám sát và sớm triển 
khai Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2020 đã 
được ĐHĐCĐ thông qua, công tác kiểm tra, 
giám sát được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Trong năm 2020, BKS đã tổ chức hai (02) cuộc 
họp chính thức, với sự tham gia đầy đủ của các 
thành viên trong BKS, để lấy ý kiến của các 
thành viên thông qua những vấn đề sau: 
- Thống nhất Dự thảo Báo cáo giám sát năm 
2019 của BKS trình ĐHĐCĐ
- Xây dựng Kế hoạch hoạt động của BKS năm 
2020
- Thực hiện việc giám sát hoạt động Công ty.
Ngoài hai phiên họp chính, BKS còn thực hiện 
các cuộc trao đổi công việc giữa các thành viên 
BKS qua email, điện thoại nhằm đảm bảo hoạt 
động của BKS được kịp thời, liên tục. 
BKS đã nỗ lực bám sát tình hình hoạt động sản 
xuất kinh doanh thực tế của Công ty, từ đó có 
những kiến nghị kịp thời, đảm bảo quyền lợi 
của Công ty và Cổ đông, đồng thời đã hoàn 
thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ kiểm tra, giám 
sát đã được ĐHĐCĐ thông qua. Các công việc 
kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty được 
thực hiện cụ thể như sau:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội Đồng 
Quản Trị (HĐQT), hội nghị giao ban của Ban 
Tổng Giám Đốc, và trao đổi, thảo luận, tham gia 
đóng góp ý kiến, đưa ra các kiến nghị khách 
quan, độc lập về các vấn đề liên quan đến hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giám sát việc chấp hành Điều lệ, các Quy chế, 
Quy định nội bộ trong Công ty, việc tuân thủ 
pháp luật, quy định của Nhà nước trong hoạt 
động sản xuất, kinh doanh.

Ban Tổng Giám Đốc đã thực hiện nhiệm vụ và 

quyền hạn trong công tác quản lý hoạt động 

SXKD của Công ty như sau:

- Hoạt động, điều hành Công ty theo đúng 

chức năng, nhiệm vụ được phân công, phân 

cấp.

- Triển khai, chỉ đạo các Đơn vị, Phòng chức 

năng, phối hợp thực hiện các Nghị quyết, 

Quyết định của HĐQT, quản lý điều hành sát 

sao và đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế 

hoạch lợi nhuận sản xuất kinh doanh năm 

2020.

- Chủ động điều hành hoạt động SXKD linh 

hoạt, phân công nhiệm vụ cụ thể trong công 

tác điều hành nhằm đảm bảo xử lý công việc 

kịp thời, mang lại hiệu quả cao.

- Thực hiện và phản hồi các kiến nghị của 

BKS.

B. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị:

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty SASCO đã 
thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đại 
hội đồng cổ đông, các nhiệm vụ và quyền hạn 

C. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa
Ban Kiểm Soát với Hội Đồng Quản Trị
và Ban Tổng Giám Đốc:

Giữa Ban Kiểm Soát với Hội Đồng Quản 

Trị và Ban Tổng Giám Đốc đã duy trì mối 

quan hệ làm việc, phối hợp, trên nguyên 

tắc đảm bảo quyền lợi và lợi ích của Công 

ty, của Cổ đông, tuân thủ các quy định 

của Pháp luật và các Quy chế, Quy định 

nội bộ của Công ty.

Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc 

Công ty luôn tạo điều kiện để BKS thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. 

- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị 
quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội 
Đồng Quản Trị và quyết định của Ban 
Tổng Giám Đốc.

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch 
sản xuất, kinh doanh năm 2020.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực 
hiện các dự án đầu tư, mua sắm tài sản.

- Giám sát tình hình triển khai ký kết, 
thực hiện hợp đồng mua bán, dịch vụ với 
khách hàng, đối tác.
- Kiểm tra, giám sát việc quản lý vốn của 
chủ sở hữu và phần vốn của SASCO đầu 
tư vào Doanh nghiệp khác
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, 
6 tháng, và năm 2020.
- Giám sát công tác kiểm kê hàng hóa, 
tài sản.
- Giám sát việc công bố thông tin liên 
quan đến hoạt động của SASCO.
- Giám sát các biện pháp tiết giảm chi 
phí Công ty.
Trong năm 2020, bên cạnh những kiến 
nghị, góp ý, tư vấn của BKS tại các cuộc 
họp của Công ty, BKS cũng phát hành 
các văn bản kiến nghị liên quan đến 
công tác quản lý, đầu tư, hoạt động sản 
xuất kinh doanh,…

trong việc chỉ đạo, quản lý hoạt động sản 
xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty theo 
thẩm quyền, góp phần quan trọng trong 
việc hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi 
nhuận năm 2020 được Đại hội đồng cổ 
đông giao:
- Triển khai thực hiện kế hoạch SXKD theo 
Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông 
năm 2020 thông qua.
- Thông qua chủ trương, nội dung đầu tư 
thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định 
phân cấp và Điều lệ của Công ty.
- HĐQT đã tổ chức họp đầy đủ theo Điều lệ 
quy định. Cụ thể, HĐQT đã tổ chức 4 cuộc 
họp trong năm 2020. Bên cạnh đó, HĐQT 
còn tổ chức lấy ý kiến các Thành viên bằng 
văn bản để ra quyết định kịp thời.
- Trong năm 2020, HĐQT đã ban hành 28 
Nghị quyết và 1 Quyết định. Các Nghị 
quyết, Quyết định đã được triển khai thực 
hiện.
- HĐQT làm việc với tinh thần trách nhiệm 
cao, đã thực hiện tốt vai trò giám sát, chỉ 
đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban 
Tổng Giám Đốc thực hiện công tác điều 
hành hoạt động sản xuất kinh doanh. 
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D. Thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2020:
Ban Kiểm Soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2020 và thống 
nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

TÀI SẢN

TÀI SẢN NGẮN HẠN

Tiền và các khoản tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Các khoản phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

TÀI SẢN DÀI HẠN

Các khoản phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Bất động sản đầu tư

Tài sản dở dang dài hạn

Đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản dài hạn khác

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

100

110

120

130

140

150

200

210

220

230

240

250

260

270

993,872,383,168

74,065,652,452

432,000,000,000

239,900,564,737

144,546,599,137

103,359,566,842

812,216,729,865

237,345,979,770

194,991,577,971

32,243,749,055

66,285,348,627

258,685,515,269

22,664,559,173

    1,806,089,113,033

1,481,692,914,717

164,543,550,039

668,644,000,000

159,773,157,951

387,692,515,341

101,039,691,386

865,692,578,696

239,365,104,506

229,709,073,166

32,243,749,055

58,130,201,560

272,533,067,928

33,711,382,481

   2,347,385,493,413

A

I

II

III

IV

V

B

I

II

III

IV

V

VI

MÃ
SỐ

SỐ CUỐI NĂM
(31/12/2020)

SỐ ĐẦU NĂM
(01/01/2020)

CHỈ TIÊU

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Các khoản giảm trừ doanh thu

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Giá vốn hàng bán

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Doanh thu hoạt động tài chính

Chi phí tài chính

Trong đó: chi phí lãi vay 

Chi phí bán hàng

Chi phí quản lý doanh nghiệp

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

Thu nhập khác

Chi phí khác

Lợi nhuận khác

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

01

02

10

11

20

21

22

23

25

26

30

31

32

40

50

51

52

60

70

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

918,730,826,772

527,892,232

918,202,934,540

472,701,546,188

445,501,388,352

220,951,443,892

45,111,234,688

1,470,191,879

290,244,679,028

187,766,146,857

143,330,771,671

5,678,922,213

557,332,419

    5,121,589,794 

148,452,361,465

                         - 

  (1,041,201,937)

149,493,563,402

995

2,895,409,801,914

450,519

2,895,409,351,395

1,513,502,659,450

1,381,906,691,945

179,733,083,377

11,982,460,778

3,060,910,446

811,338,359,862

306,704,241,522

431,614,713,160

13,755,500,465

285,325,806

13,470,174,659

445,084,887,819

72,576,958,363

          (97,996,325)

372,605,925,781

2,423

MÃ
SỐ

STT NĂM 2020 NĂM 2019

NGUỒN VỐN

NỢ PHẢI TRẢ

Nợ ngắn hạn

Nợ dài

VỐN CHỦ SỞ HỮU

Vốn chủ sở hữu

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

300

310

330

400

410

440

294,354,254,515 

291,620,268,313

2,733,986,202

1,511,734,858,518

1,511,734,858,518

1,806,089,113,033

760,709,054,196

755,567,413,001

5,141,641,195

1,586,676,439,217

1,586,676,439,217

2,347,385,493,413

C

I

II

D

I

MÃ
SỐ

SỐ CUỐI NĂM
(31/12/2020)

SỐ ĐẦU NĂM
(01/01/2020)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2020
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PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ

a. Kết quả kinh doanh

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH NĂM 2020 NĂM 2019

Tỷ số thanh toán hiện hành

Tỷ số thanh toán nhanh

Tỷ số nợ

Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần

Tỷ suất sinh lợi trên tài sản

Tỷ suất sinh lợi trên vốn góp của chủ sở hữu

3,41

2,91

0,16

16,3%

8,3%

11,2%

1,96

1,45

0,32

12,9%

15,9%

27,9%

CHỈ TIÊU THỰC HIỆN
2020

THỰC HIỆN
2019

KẾ HOẠCH
2020

%
TĂNG TRƯỞNG

%
KẾ HOẠCH

Tổng doanh thu thuần

Doanh thu thuần SXKD

Lợi nhuận trước thuế

Lãi cơ bản trên cổ phiếu
(đồng/cổ phiếu)

 1.144.833 

    918.203 

    148.452 

          995 

 3.088.898 

 2.895.409 

    445.085 

        2,423 

 1.202.815 

 1.108.767 

     22.557 

          150 

-62,9%

-68,3%

-66,6%

-58,9%

95,2%

82,8%

658,1%

663,3%

b. Các chỉ số tài chính cơ bản

Trong năm 2021, Ban Kiểm Soát sẽ tiếp tục tập trung giám sát, kiểm tra thường xuyên hoạt động 

của SASCO cũng như tăng cường công tác phối hợp giữa Ban Kiểm Soát, với Hội Đồng Quản Trị, 

Ban Tổng Giám Đốc và các Phòng liên quan nhằm đảm bảo việc tiếp nhận và xử lý thông tin giữa 

các bên hiệu quả nhất. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2021 chủ yếu tập trung vào 

các nội dung sau:

- Thực hiện trách nhiệm của Ban Kiểm Soát được quy định trong Điều lệ, Quy chế hoạt động của 

Ban Kiểm Soát.

- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành Công ty theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật 

Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước, các Quy chế, 

Quy định của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT năm 2021.

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư, mua sắm.

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý vốn của chủ sở hữu và phần vốn của SASCO đầu tư vào Doanh 

nghiệp khác.

- Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của các đoàn kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền.

- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban Kiểm Soát.

- Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của cổ đông, theo quy định của pháp luật và Điều lệ 

Công ty.

5.2  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Ngay từ đầu năm 2020 đến nay,  thế giới  đã chứng kiến 
sự bùng phát  của đại  dịch Covid-19 với  những tác  động 
sâu rộng và nghiêm trọng đến nền kinh tế  thế giới  nói  
chung.  Tại  Việt  Nam, mặc dù dịch bệnh được kiểm soát  
tốt  nhưng tác  động của đại  dịch Covid-19 đã đặt  ra  
những thách thức chưa từng có cho nền kinh tế  Việt  
Nam nói  chung và ngành hàng không,  du l ịch nói  r iêng.

Tuy nhiên,  SASCO đã không ngừng nỗ lực cải  t iến,  đổi  
mới  phương thức hoạt  động,  t iết  giảm chi  phí ,  t iếp tục 
nâng cao chất  lượng dịch vụ,  đảm bảo an toàn sức khỏe 
cho khách hàng và người  lao động.  Với  sự nỗ lực của 
Ban lãnh đạo và Người  lao động,  SASCO đã hoàn thành 
vượt mức chỉ  t iêu kế hoạch lợi  nhuận sản xuất  kinh 
doanh do Đại  hội  đồng cổ đông phê duyệt.

Các chỉ  số tài  chính cơ bản cho thấy t ình hình tài  chính 
của Công ty  lành mạnh,  đảm bảo tốt  khả năng thanh 
toán,  bảo toàn vốn.
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QUẢN TRỊ RỦI RO6

6.7  RỦI RO PHÁP LÝ

6.6  RỦI RO TÀI CHÍNH
Trước tình hình hoạt động kinh doanh vẫn bị 
ảnh hưởng bởi đại dịch Covid, Công ty đang phải 
đối mặt với vấn đề giảm doanh thu, sụt giảm 
vòng quay hàng tồn kho và các rủi ro về công 
nợ,... Để kiểm soát rủi ro, Công ty đã đưa ra các 
phương án: thực hiện cắt giảm, tiết kiệm các 
khoản chi phí; điều chỉnh chính sách bán hàng, 
mức dự trữ hàng hóa, đẩy mạnh các chương 
trình khuyến mại, kiểm soát và tăng cường công 
tác thu hồi nợ… để đảm bảo tình hình tài chính 
lành mạnh của Công ty.6.5  RỦI RO NHÂN SỰ

Nguồn lực nhân sự đã bị biến động do ảnh 
hưởng của dịch bệnh COVID-19, các chuyến bay 
thương mại Quốc tế chưa khai thác trở lại. Do 
đó, Công ty phải đối mặt với vấn đề thiếu hụt 
nhân sự chất lượng cao khi hoạt hoạt động kinh 
doanh trở lại bình thường trong bối cảnh dịch 
bệnh đi qua. Trước khó khăn này, Công ty đã 
tiến hành cải tiến, nâng cấp hệ thống phần 
mềm quản lý, xây dựng và điều chỉnh các chính 
sách, quy chế, quy định, quy trình tác nghiệp 
nhằm chuyên môn hóa nguồn nhân lực, ứng 
dụng công nghệ số trong công tác quản trị 
nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu suất công việc. 
Ngoài ra, với thương hiệu uy tín, hoạt động lâu 
năm với chính sách đãi ngộ tốt, Công ty luôn tin 
tưởng sẽ hút được nguồn nhân sự chất lượng 
cao khi hoạt động kinh doanh trở lại bình 
thường sau đại dịch.

6.1  RỦI RO KINH TẾ

6.2  RỦI RO CẠNH TRANH

6.3  RỦI RO THAY ĐỔI HÀNH VI TIÊU DÙNG

Từ đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 đã bùng 
phát trên phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng nặng 
nề đến tất cả các lĩnh vực, dẫn đến tình trạng 
suy thoái kinh tế thế giới nghiêm trọng. Trong 
bối cảnh dịch bệnh lan rộng cũng như các biện 
pháp hạn chế đi lại, xuất nhập cảnh để ngăn 
chặn sự lây lan của dịch bệnh đã tác động tiêu 
cực đến lĩnh vực du lịch, thương mại, sản 
lượng hành khách sụt giảm mạnh. Theo đó, 
kết quả kinh doanh của Công ty đã bị ảnh 
hưởng nghiêm trọng do thị trường kinh doanh 
chính của Công ty tại sân bay Quốc tế Tân Sơn 
Nhất. Trước thách thức này, Công ty đã đẩy 
mạnh phát triển hoạt động kinh doanh tại thị 
trường nội địa, đa dạng hóa các sản phẩm, 
dịch vụ cung cấp cho khách hàng nhằm tận 
dụng cơ hội phát triển kinh doanh của Công ty 
trong giai đoạn này.

Dịch bệnh COVID-19 kéo dài đã thay đổi thói 
quen di chuyển, ăn uống, mua sắm và thắt 
chặt chi tiêu của người tiêu dùng. Nắm bắt 
được xu hướng hành vi của người tiêu dùng, 
Công ty đã điều chỉnh chiến lược, kế hoạch 
truyền thông, kênh truyền thông theo hướng 
số hóa, phát triển và đẩy mạnh nền tảng trực 
tuyến, đa dạng hóa sản phẩm đi kèm với nâng 
cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ phù hợp với 
nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.

6.4  RỦI RO THƯƠNG HIỆU

Trong cạnh tranh, Công ty luôn nhận thức 
được ưu thế thuộc về các doanh nghiệp có sức 
mạnh về uy tín chất lượng sản phẩm, dịch vụ, 
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mang đến những lợi ích thiết thực và sự hài 
lòng cho khách hàng. Để tăng cường sức 
mạnh cạnh tranh và giữ vững vị thế là đơn vị 
hàng đầu cung cấp dịch vụ phi hàng không tại 
sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Công ty luôn 
theo dõi diễn biến thị trường, cập nhật những 
thay đổi về nhu cầu và thị hiếu của người tiêu 
dùng để nâng cao chất lượng, tạo ra giá trị 
khác biệt trong mỗi sản phẩm, dịch vụ hướng 
tới sự hài lòng cao nhất của khách hàng.

Là những tổn thất, thiệt hại về giá trị do sự thay 
đổi trong quan niệm của khách hàng, đối tác về 
thương hiệu của Công ty, có thể ảnh hưởng lớn 
đến nhu cầu sử dụng sản phẩm và dịch vụ cũng 
như các hoạt động chung của Công ty. Công ty 
không ngừng đổi mới, kiểm soát và nâng cao 
chất lượng sản phẩm, dịch vụ để xây dựng niềm 
tin và sự tin tưởng từ khách hàng và đối tác. 

Việt Nam đang trong giai đoạn hoàn thiện hệ 
thống văn bản pháp luật để đáp ứng các cam 
kết khi gia nhập các tổ chức quốc tế nên các 
chính sách, quy định pháp luật của Nhà nước 
luôn có thay đổi. Để sớm nhận diện được các 
rủi ro tiềm ẩn, bộ phận pháp lý của Công ty luôn 
theo dõi, cập nhật kịp thời những thay đổi pháp 
lý có liên quan đến hoạt động kinh doanh của 
Công ty nhằm giảm thiểu vi phạm pháp luật 
hoặc suy giảm sức mạnh cạnh tranh trên thị 
trường. 
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Với thương hiệu uy tín, hoạt động lâu 
năm với chính sách đãi ngộ tốt, công 
ty luôn tin tưởng sẽ hút được nguồn 
nhân sự chất lượng cao khi hoạt 
động kinh doanh trở lại bình thường 
sau đại dịch.



CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG1

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ BỀN VỮNG2

Phát triển bền vững đã và đang là trở thành 
mối quan tâm cấp thiết hàng đầu trên phạm 
vi toàn cầu. Tăng trưởng kinh tế phải đi liền 
với việc khai thác và sử dụng các tài nguyên 
thiên nhiên dẫn đến hủy hoại môi trường, mất 
cân bằng sinh thái, gây nên thiên tai dịch 
bệnh… Để phát triển bền vững, xây dựng một 
tương lai tốt đẹp, cần có sự nỗ lực chung tay 
hành động của tất cả các thành phần kinh tế, 
các cơ quan quản lý và các tổ chức xã hội. 

Ngành hàng không – một trong những ngành 
kinh tế mũi nhọn thúc đẩy phát triển kinh tế 
và kết nối Việt Nam với thế giới. Ngành hàng 
không phát triển vững mạnh sẽ mang lại 
nhiều lợi ích cho nền kinh tế, giảm thiểu 
những bất lợi đến xã hội và môi trường. 

Với tầm nhìn dẫn đầu dịch vụ sân bay tại Việt 
Nam và sứ mệnh tiên phong phát triển bền 
vững, trên chặng đường 27 năm xây dựng và 
phát triển doanh nghiệp, SASCO kiên định với 
định hướng phát triển bền vững và tập trung 
thực hiện một số mục tiêu trọng tâm hài hòa 
giữa lợi ích doanh nghiệp và cộng đồng xã hội. 

Hoạch định chiến lược bền vững, phù hợp 
với mục tiêu của Chương trình phát triển 

2.1 Tăng trưởng bền vững về kinh tế gắn 
liền với tối ưu hóa năng lực và quản trị 
doanh nghiệp bằng quy mô và chất lượng 
sản phẩm. 

Hoạt động trong ngành hàng không SASCO 
xác định rõ sứ mệnh doanh nghiệp trong việc 
xây dựng hệ thống dịch vụ chất lượng cao, 
hướng đến các tiêu chuẩn quốc tế, góp phần 
vào tiến trình hội nhập của ngành Hàng không 
và phát triển kinh tế bền vững của đất nước.  

Để tạo nên sự hoàn hảo trong dịch vụ, hoạt 
động kinh doanh của SASCO đều thực thi theo 
chính sách hướng đến sự hài lòng cao nhất của 
hành khách. Với định hướng lấy khách hàng làm 
trung tâm, chúng tôi liên tục tổ chức đánh giá 
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2.2 Trách nhiệm phát triển kinh tế, góp phần thực hiện tốt mục tiêu kép của chính phủ: chống dịch hiệu 
quả và phát triển kinh doanh.

Bùng phát từ đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã tác động nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế xã hội 
trên toàn cầu. Xác định nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và 
mang tính quyết định hướng đến mục tiêu bảo toàn sự phát triển bền vững của Công ty và  chung tay 

Triết lý kinh doanh bền vững 
thấm sâu vào văn hóa SASCO, 
định hướng ý thức và hành 
động của mỗi thành viên 
Sasco trên hành trình phát 
triển doanh nghiệp. 

bền vững quốc gia và các mục tiêu phát triển 
của bền vững của Liên Hợp Quốc (UN SDGs) 
đã đưa SASCO phát triển bền vững và góp 
phần thay đổi diện mạo, chất lượng ngành 
dịch vụ sân bay tại Việt Nam

 Chúng tôi không ngừng nỗ lực tham gia hỗ 
trợ cộng đồng xóa đói, xóa nghèo tiên phong 
đi đầu trong bình đẳng giới, bảo vệ môi trường 
và hành động chống biến đổi khí hậu.   

trải nghiệm, tìm hiểu nhu cầu của hành khách, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ, ra 
mắt những sản phẩm dịch vụ mới mẻ, khác biệt mang đến những trải nghiệm thú vị cho hành khách khi 
đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.
Vượt qua một năm đầy khó khăn, biến động SASCO đã phát huy bản lĩnh doanh nghiệp, chủ động đổi mới 
sáng tạo, linh hoạt thích ứng với tình hình mới, phát huy thành quả phòng chống dịch, tạo nền tảng và các 
điều kiện khôi phục, phát triển kinh doanh trong tình hình “bình thường mới”. Công ty tập trung nâng cao 
chất lượng và giá trị dịch vụ tại thị trường truyền thống, đồng thời phát triển các lĩnh vực thế mạnh, mở 
rộng sang các thị trường tiềm năng, tạo thế cân bằng, vững chắc. Triển khai chiến lược chuyển đổi số 
trong quản trị và vận hành sản xuất kinh doanh, chủ động thích ứng với tình hình và xu hướng mới, nhằm 
phục vụ khách hàng tốt hơn. 
Tăng trưởng kinh tế bền vững của SASCO còn thể hiện rõ sự bền vững về tài chính để có thể phát triển lâu 
dài, cân bằng giữa mục tiêu kinh doanh ngắn hạn và dài hạn, cân bằng giữa lợi nhuận kỳ vọng và mức độ 
chống chịu rủi ro, tăng sức đề kháng.

Thước đo sự bền vững tài chính của SASCO được thể hiện thông qua các yếu tố: Năng lực tài chính ổn định, 
đáp ứng các yêu cầu an toàn hoạt động theo quy định và thông lệ tốt nhất, làm nền tảng tăng trưởng quy 
mô hoạt động, gia tăng thị phần và duy trì vị thế đứng đầu trên thị trường. Hiệu quả hoạt động bền vững 
trên cơ sở nâng cao chất lượng, cơ cấu lại nguồn thu; Cơ cấu khách hàng chuyển dịch tích cực, phát triển 
khách hàng lẻ và khách hàng doanh nghiệp, duy trì vị thế hàng đầu dịch vụ thương mại sân bay tại Việt 
Nam. Quản trị điều hành minh bạch, hiệu quả theo thông lệ.
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+ Ngay khi dịch bùng phát, Công ty thành lập 
Tổ Phản ứng nhanh phòng chống dịch cúm 
Corona, với nhiệm vụ theo sát tình hình diễn 
biến của dịch bệnh, sẵn sàng ứng phó nhanh, 
xử lý các tình huống phát sinh trong công tác 
phòng chống dịch. 

+ Công ty triển khai đồng loạt các biện pháp 
phòng chống dịch và trang bị đầy đủ các 
phương tiện phòng chống dịch cho người lao 
động, khách hàng trên toàn hệ thống dịch vụ, 
cụ thể: Toàn bộ nhân viên các điểm kinh doanh 
của SASCO được trang bị khẩu trang. Đặc biệt 
nhân viên lễ tân, thu ngân …tiếp xúc trực tiếp 
với khách hàng phải mang găng tay y tế. Nhân 
viên đo thân nhiệt kĩ lưỡng trước khi vào ca 
trực; Bố trí nước rửa tay miễn phí cho hành 
khách tại các quầy kinh doanh. Cung cấp găng 
tay nylon dùng 1 lần cho khách hàng đến mua 
sắm; Khử trừng toàn bộ xe vận chuyển hành 
khách sân bay; phun xịt, khử khuẩn phòng chờ 
hạng thương gia và các bề mặt tiếp xúc của 
toàn hệ thống kinh doanh tại sân bay Tân Sơn 
Nhất. Hóa chất được sử dụng theo quy định, 
tiêu chuẩn của đơn vị y tế chức năng và an toàn 
cho sức khỏe con người.

+ Ứng phó với tình hình mới, đảm bảo mục tiêu 
kép vừa chống dịch và phát triển kinh tế, 
SASCO chuyển đổi Tổ phản ứng nhanh phòng 
chống dịch cúm Corona thành Ban chỉ đạo 
phòng chống dịch Covid-19 với mục tiêu triển 
khai các hoạt động đồng bộ và lâu dài trong 
tình hình mới. Công ty xây dựng “Bộ quy tắc 
đảm bảo an toàn khai thác trong tình huống 
phòng chống bệnh dịch COVID-19” 

theo các hướng dẫn của Bộ y tế, các cơ quan 
quản lý, phù hợp đặc thù của từng hoạt động 
dịch vụ của SASCO; Tổ chức huấn luyện, kiểm 
tra, đánh giá việc tuân thủ các Bộ quy tắc này 
thường xuyên và nghiêm ngặt. 

+ SASCO tích cực tham gia chống dịch cùng 
các đơn vị sân bay; phục vụ tình nguyện hàng 
trăm suất ăn cho đội ngũ y, bác sỹ, kiểm dịch 
viên, đội xe đưa hành khách đi cách li tại cửa 
ngõ Tân Sơn Nhất, góp sức cùng đội ngũ y 
bác sỹ trên tuyến đầu chống dịch; chủ động 
phối hợp cùng Unilever Việt Nam ký kết hợp 
tác triển khai Chương trình “Bảo vệ an toàn 
phòng dịch cho hành khách đi máy bay”, 
nâng cao nhận thức và điều kiện vệ sinh cho 
hành khách, góp phần tích cực trong cuộc 
chiến phòng chống dịch Covid-19.

SASCO xác định mục tiêu phát triển bền 

vững chỉ có thể thực hiện được khi các mục 

tiêu kinh tế được đảm bảo. Không chỉ hoạt 

động kinh doanh hiệu quả để mang lại hiệu 

quả kinh doanh cho công ty, SASCO còn tập 

trung phát triển cộng đồng, mang lại những 

giá trị cho khách hàng, đảm bảo công bằng 

về lợi ích cho các cổ đông, người lao động. 

a. Đối với khách hàng, đối tác 

Hợp tác chân thành với tôn chỉ uy tín đặt lên 

làm đầu và luôn quan tâm đến lợi ích của 

khách hàng, đối tác. Thực hiện phương 

châm hợp tác cùng thành công để có sự gắn 

bó lâu bền và cùng phát triển. Thực hiện 

các hoạt động tiếp thị và phát triển sản 

phẩm, dịch vụ để ngày càng nâng cao chất 

lượng hướng dến mang lại giá trị tốt hơn 

cho khách hàng. 

- Với tinh thần trách nhiệm, chủ động, nỗ 

lực không ngừng của toàn đội ngũ SASCO 

đã vững vàng trên truyến đầu chống dịch, 

vượt qua giai đoạn khốc liệt của dịch bệnh, 

duy trì tốt chất lượng dịch vụ và không có 

bất cứ khách hàng hay nhân viên nào bị lây 

nhiễm dịch bệnh

PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG3

b.Đối với Cổ đông, nhà đầu tư 

Sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tối đa hóa giá trị 

Công ty, nâng cao lợi ích của Cổ đông. Chủ động 

minh bạch thông tin về tình hình hoạt động 

Công ty, báo cáo tài chính trên các phương tiện 

truyền thông đại chúng, trang mạng và các ấn 

phẩm công ty

c. Đối với cộng đồng

Tiên phong thực hiện các chủ trương, chính 

sách của Chính phủ, trong việc hỗ trợ chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế hợp lý. Bằng việc mở rộng 

địa bàn kinh doanh tới các tỉnh lân cận, SASCO 

tạo cơ hội việc làm cho người dân địa phương từ 

cấp nhân viên đến quản lý, thực hiện trách 

nhiệm với cộng đồng thông qua các chương 

trình an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ 

khắc phục thiên tai, lũ lụt, cải thiện môi trường 

sống... Các chương trình phát triển cộng đồng 

của SASCO được triển khai đúng đối tượng, 

đúng thời điểm, đạt hiệu quả và có tính lan tỏa 

cao.

d. Đối với người lao động. 

Hiểu rõ tầm quan trọng của nguồn nhân lực 

trong ngành dịch vụ, SASCO xây dựng môi 

trường làm việc bình đẳng, đảm bảo chế độ 

lương thưởng, phúc lợi, an toàn lao động, tạo 

động lực phấn đấu và khuyến khích sáng tạo, 

nâng cao giá trị của mỗi người lao động.

Năm 2020, SASCO đã làm nên kết quả kinh doanh 
vượt kỳ vọng, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh 
doanh, bảo toàn và phát triển tốt nguồn vốn, đảm bảo 
quyền lợi cổ đông và đảm bảo thu nhập người lao 
động trong điều kiện hoạt động khó khăn của đại 
dịch, góp phần ổn định cuộc sống và an sinh xã hội. 
Sasco cùng với các bên liên quan của mình tiếp tục 
hợp tác trên con đường cùng chung tay phát triển và 
tạo ra giá trị bền vững cho xã hội.

cùng cả nước chặn đứng dịch bệnh, SASCO chủ 
động, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng 
chống dịch, ứng phó kịp thời từng giai đoạn, diễn 
biến của dịch bệnh, đảm bảo tốt chất lượng dịch 
vụ và an toàn sức khỏe tuyệt đối của khách hàng, 
người lao động. 
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4.1 HÀNH ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Năm 2020 là một năm có nhiều thay đổi lớn trong 
định hướng phát triển của nhiều Quốc gia trên 
Thế giới, của Việt Nam và của các công ty có định 
hướng kinh doanh bền vững như SASCO. SASCO 
không ngừng tìm kiếm các giải pháp kinh doanh 
cho định hướng duy trì sự cân bằng và thân thiện 
với môi trường. Với sứ mệnh “xanh” hướng đến 
mục tiêu phát triển bền vững, SASCO nỗ lực hành 
động bảo vệ môi trường thông qua dịch vụ xanh, 
áp dụng các tiêu chí xanh trong sản xuất kinh 
doanh; triệt để thực hiện tiết kiệm trong mọi hoạt 
động đơn vị; xây dựng môi trường làm việc xanh; 
Tuyên truyền nâng cao nhận thức, chung tay hành 
động ứng phó với biến đổi khí hậu.
a. Hướng đến dịch vụ xanh
Các hoạt động kinh doanh của SASCO đều hướng 
đến mục tiêu “Giảm thiểu sử dụng tài nguyên 
thiên nhiên, Giảm thiểu rác thải độc hại cho môi 
trường; Tăng cường sử dụng vật dụng tái sử dụng; 
Tăng cường các hoạt động tái tạo môi trường sinh 
thái”. 
Những hoạt động kinh doanh du lịch, khách sạn 
nghỉ dưỡng của SASCO luôn dẫn dắt người sử 
dụng dịch vụ đến một môi trường gần gũi với thiên 
nhiên hơn, thể hiện sự quan tâm hơn đến môi 
trường, cho khách một cảm giác đóng góp vào 
việc gìn giữ môi trường. 

b. Thực hành tiết kiệm 
Trước tình hình kinh doanh vô cùng khó khăn do 
dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài thì 
tiết kiệm cũng là giải pháp hữu hiệu, giảm chi phí 
doanh nghiệp, đồng thời góp phần giảm thiểu tác 
động đến môi trường.
Chúng tôi đẩy mạnh các biện pháp thực hành tiết 

kiệm trên các lĩnh vực hoạt động: tiết kiệm điện, 

nước, giấy trong sản xuất, sinh hoạt; sử dụng các 

nguồn năng lượng một cách hiệu quả, hợp lý. Bên 

cạnh đó, công tác rà soát các tiêu chuẩn định 

TRÁCH NHIỆM VỚI MỘI TRƯỜNG XÃ HỘI4 mức, kế hoạch chi phí quản lý công vụ, đầu tư 

mua sắm tài sản được thực hiện định kỳ, 

thường xuyên.

2019

35,763,637,109 17,145,609,907 

2020

47,94%
Chỉ tiêu Điện

2019

703,989,854 401,367,458 

2020

57,01%
Chỉ tiêu Xăng

2019

         9,000,981,328           4,635,196,472 

2020

51,50%
Chỉ tiêu Dầu DO

2019

2,008,460,412 811,056,496 

2020

40,38%
Chỉ tiêu Nước

2019

2,694,225,623 1,006,620,523 
2020

37,36%
Chỉ tiêu Văn Phòng Phẩm

c. Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và xây dựng môi trường làm việc Xanh

SASCO chú trọng nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ công nhân viên về vấn đề chống lãng phí, 
sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, nguyên vật liệu, từ đó góp phần giảm thiểu các tác động tiêu 
cực tới môi trường. Các đề xuất cải tiến quản trị chi phí hiệu quả nhận được sự hưởng ứng tham gia 
của đông đảo CBNV, qua đó truyền thông mạnh mẽ đến ý thức trách nhiệm cũng như nhân rộng các 
mô hình, điển hình trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiếp tục xây dựng môi trường làm việc hiện đại, thân thiện với môi trường, năm 2020 SASCO phát 
triển các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, kết nối 
thông tin, đầu tư và phát triển các hệ thống CNTT hiện đại góp phần tăng năng suất lao động, khả 
năng cạnh tranh, khả năng đáp ứng các yêu cầu kinh doanh và quản lý, phát triển các hệ thống thân 
thiện với môi trường, sử dụng công nghệ xanh, tiết kiệm năng lượng, không gian, thời gian và kinh 
phí hoạt động của doanh nghiệp. 

Trong các giá trị cốt lõi làm nền tảng 
cho sự phát triển bền vững của SASCO, 
SASCO đặc biệt quan tâm, dành nhiều 
nguồn lực và tâm sức cho mục tiêu 
phát triển cộng đồng xã hội. Tiếp nối 
những hoạt động cộng đồng xã hội từ 
nhiều năm qua, năm 2020 tiếp tục tập 
trung vào các lĩnh vực an sinh xã hội 
ưu tiên bao gồm: giáo dục, cứu trợ 
thiên tai, chăm lo cho các gia đình 
chính sách, hỗ trợ người nghèo…với 
tổng kinh phí 1,3 tỷ đồng, phần lớn do 
người lao động SASCO đóng góp từ thu 
nhập của mình trong mùa dịch.

4.2 TRÁCH NHIỆM VỚI XÃ HỘI
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b.  Tiếp sức học sinh miền Trung đến 
trường sau bão lũ

Trên cơ sở khảo sát thiệt hại tại địa phương 

và nhu cầu cấp thiết của các trường học Miền 

Trung bị thiệt hại sau mưa lũ, các đoàn viên 

thanh niên SASCO đã gấp rút lên đường đến 

4 điểm trường khó khăn nhất Mầm non A 

Xing, A Dơi; tiểu học Thuận (gồm 3 điểm 

trường); Tiểu học & THCS Hương Sơn (Hướng 

Hóa, Quảng Trị), trao tặng hàng ngàn tập vở, 

đồ dùng học tập, sách thiếu nhi, tivi hỗ trợ 

giảng dạy, 9 máy lọc nước và một số nhu yếu 

phẩm thiết yếu: sữa, gạo…giúp  cải thiện 

nguồn nước sinh hoạt, phòng tránh dịch 

bệnh, cải thiện điều kiện giảng dạy, học tập 

tiếp sức học sinh đến trường sau mưa lũ. 

c.  Cứu trợ thiên tai

Năm 2020, nước ta chứng kiến nhiều đợt 

thiên tai khắc nghiệt xảy ra tại các địa 

phương trong cả nước, nhiều địa 

phương, đặc biệt tại các tỉnh miền 

Trung. Ngay sau bão số 6, SASCO đã 

trao tặng 100 phần hỗ trợ, cứu trợ khẩn 

cấp thông qua báo Tuổi trẻ, kịp thời cứu 

trợ đồng bào khắc phục thiên tai, nhanh 

chóng ổn định cuộc sống và sản xuất.  

d.  Hỗ trợ Quỹ vì  người  nghèo,  đồng bào 
tái  định cư tại  các địa phương 

Ngoài ra, SASCO thực hiện nhiều hoạt 

động an sinh xã hội tại các địa phương, 

góp phần giúp người nghèo tại các địa 

phương có thêm những sự hỗ trợ thiết 

thực, vơi bớt những nhọc nhằn và có được 

cái tết ấm no, an vui khi xuân về: Công ty 

tặng 1.000 phần quà đồng bào tái định cư 

trong dự án sân bay Quốc tế Long Thành; 

hỗ trợ quỹ vì gười nghèo của Uỷ Ban Mặt 

Trận Tổ Quốc Kiên Giang; Tặng quà Tết các 

hộ gia đình khó khăn, Mẹ Việt Nam Anh 

Hùng, Chăm lo các gia đình chính sách, hỗ 

trợ “Xuân yêu thương- Tết Nhân ái” cho 

công nhân bị tai nạn lao động; hỗ trợ trẻ 

em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn Tỉnh 

Kon Tum, tặng xe đạp cho học sinh xã Cửa 

Cạn Phú Quốc…

a.  Tiếp tục thực hiện học bổng Sasco
     Ươm những mầm xanh 

Năm 2020, SASCO tiếp tục chương trình học 

bổng Ươm những mầm xanh cho những học 

sinh nghèo liên tục đạt thành tích học tập xuất 

sắc tại các trường Miền Trung. Qua 4 năm 

triển khai từ năm 2017 đến năm 2020, chương 

trình hỗ trợ giáo dục mang tính bền vững với 

hàng trăm suất học bổng đã phát huy tốt giá 

trị, khích lệ tinh thần thi đua học tập và góp 

phần tạo nền tảng vững chắc cho các mầm 

xanh tương lai. 

I V . P H Á T  T R I Ể N  B Ề N  V Ữ N G



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020  |  SASCO

4.3 PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
        VÀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Tại SASCO, chúng tôi coi nguồn lực 
con người là tài sản quý giá nhất, 
Sasco luôn quan tâm, chăm lo phát 
triển toàn diện người lao động, thực 
hiện đầy đủ các quyền lợi vật chất, 
tinh thần cho người lao động trên cơ 
sở mức độ đóng góp, cống hiến của 
người lao động cho sự nghiệp phát 
triển bền vững của SASCO

Với SASCO, nguồn lực con người là tài sản quý giá nhất, cần được trân trọng, bảo vệ và phát 
triển. Công ty đồng hành với trách nhiệm và quyền lợi của mỗi nhân viên, trân trọng những 
đóng góp của nhân viên và chú trọng phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ có trình 
độ, trách nhiệm tận tâm và sẵn sàng hành động vì mục tiêu chung của doanh nghiệp. 

-Trên nền tảng triết lý này, SASCO xây dựng các chính sách kinh doanh, quản trị hướng 
tới phát triển một Nguồn nhân lực hạnh phúc, thấu hiểu, chia sẻ và lan tỏa hạnh phúc 
đến khách hàng, đến gia đình, bạn bè, đến cộng đồng. Người lao động trong từng vị trí 
công tác vừa nỗ lực chống dịch, vừa phục vụ hành khách đảm bảo dịch vụ thiết yếu của 
nhà ga, góp phần xây dựng hình ảnh Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất an toàn, tận 
tâm, chuyên nghiệp. 

SASCO đặc biệt chú trọng đầu tư nguồn nhân lực, nỗ lực xây dựng doanh nghiệp có môi 
trường làm việc lý tưởng giúp nhân viên phát huy tốt nhất khả năng, đóng góp vào thành 
tựu chung của công ty. 

Tại SASCO, người lao động có cơ hội bình đẳng trong công việc, trải nghiệm và học hỏi trong 

môi trường kinh doanh đa ngành nghề của Công ty. Công ty đã thu hút được nguồn nhân lực 

a. Phát triển nguồn nhân lực

b. Môi trường và điều kiện làm việc

c. Phúc lợi- chế độ chính sách đối với Người lao động

e. Huấn luyện đào tạo, phát triển con ngườid. Chăm sóc sửa khỏe và bảo đảm an toàn lao động

Để tạo nền tảng phát triển bền vững và gia tăng lợi 
thế cạnh tranh trong hội nhập và phát triển, công ty 
xác định đúng đắn mục tiêu, đối tượng đào tạo, xây 
dựng chiến lược đào tạo phù hợp với yêu cầu phát 
triển của Công ty trong từng giai đoạn. 
Chú trọng xây dựng các quy trình tuyển dụng, đào 
tạo, huấn luyện nghiệp vụ, kỹ năng cho người lao 
động, tạo những cơ hội thuận lợi để phát huy năng 
lực và khuyến khích người lao động làm việc tích 
cực, làm việc với năng suất và ý thức trách nhiệm 
cao. Các nỗ lực của Công ty đã giúp gầy dựng được 
một đội ngũ cán bộ công nhân viên có phẩm chất 
đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn vững, có kiến 
thức và kỹ năng đáp ứng yêu cầu phát triển của 
Công ty.

Năm 2020, SASCO tiếp tục duy trì các hoạt động 
đào tạo, nâng cao nội lực doanh nghiệp. Trong bối 
cảnh các đường bay thương mại quốc tế đang tạm 
ngưng, SASCO tận dụng thời điểm này tập trung 
huấn luyện, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực, đặc biệt tập trung tăng cường năng lực 

giỏi, có hoài bão phát triển sự nghiệp và gắn bó lâu 

dài với Công ty.

Năm 2020, trong điều kiện tình hình sản xuất kinh 
doanh nhiều biến động, bất định do đại dịch, Công 
ty nỗ lực đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao 
động: điều tiết, bố trí nhân sự linh động, điều 
chỉnh giờ làm phù hợp với tình hình sản xuất kinh 
doanh thực tế, hướng đến sự phát triển bền vững 
lâu dài. 

Ngoài việc đảm bảo đầy đủ các chính sách đối với 
người lao động theo quy định pháp luật hiện hành, 
Công ty còn đưa ra nhiều chế độ đãi ngộ để cải 
thiện trải nghiệm của nhân viên như: du lịch nghỉ 
mát, tặng quà sinh nhật, tặng quà cho lao động nữ 
trong các dịp 8/3 và 20/10, khen thưởng cho con 
người lao động có thành tích tốt trong học tập, 
hiếu hỷ cho bản thân và gia đình người lao động, tổ 
chức tiệc chia tay và tặng quà cùng sổ tiết kiệm 
cho lao động nghỉ hưu, chính sách đền ơn đáp 
nghĩa, thưởng dịp lễ tết và thành lập công ty, bảo 
hiểm tai nạn 24/24. 

Là một đơn vị trên tuyến đầu chống dịch, SASCO 
đặc biệt chú trọng chăm lo sức khỏe người lao 
động, nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và an toàn 
cho hành khách. 

- Công ty trang bị đầy đủ kiến thức và phương tiện 
phòng chống dịch cho người lao động: Toàn bộ 
nhân viên các điểm kinh doanh của SASCO được 
trang bị khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt trước ca 
trực, nhân viên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng 
phải mang găng tay y tế. Công ty hỗ trợ khẩu trang 
cho gia đình người lao động trong thời điểm cao 
điểm của dịch bệnh. 

- 100% cán bộ nhân viên tại SASCO được mua bảo 
hiểm y tế và khám sức khỏe định kỳ hàng năm. 
Riêng những cán bộ nhân viên trực tiếp tiếp xúc 
với thực phẩm như đầu bếp, phụ bếp, tạp vụ, nhân 
viên pha chế được hưởng chế độ khám sức khỏe 2 
lần/năm. 

- 100% người lao động được Công ty tự nguyện 
mua bảo hiểm tai nạn con người 24/24.

- Lao động cao tuổi, lao động nữ trước và sau sinh 
con được hưởng chế độ đặc thù về thời gian lao 
động, khám sức khỏe…
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4.4 PHÁT HUY BẢN SẮC CÔNG TY

f. Thúc đẩy bình đẳng giới

Năm 2020, một năm gian nan, thách thức song 
thể hiện mạnh mẽ tinh thần năng động,đổi mới 
sáng tạo của SASCO, triển khai các biện pháp 
tháo gỡ  khó khăn, tận dụng từng cơ hội kinh 
doanh, linh hoạt đổi mới phương thức hoạt 
động, đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, 
tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển 
mở rộng hoạt động kinh doanh ra thị trường 
bên ngoài ngành hàng không đáp ứng nhu cầu 
thị trường và xu hướng tiêu dùng mới. 

Đi qua một năm khó khăn lịch sử, SASCO thực 
sự tự hào với kết quả đạt đươc trong thực hiện 
mục tiêu kép phòng chống dịch hiệu quả và 
phát triển kinh doanh. Song điều hạnh phúc 
nhất là thêm thấu hiểu và trân quý nỗ lực cùng 
tình yêu người lao động SASCO giành cho ngôi 
nhà thứ hai của mình. Trong hiểm nguy, mỗi 
người SASCO đã luôn luôn tận tâm chuyên 
nghiệp trong từng dịch vụ, luôn thấu hiểu, chia 
sẻ vượt qua giai đoạn khó khăn; mang những 
trải nghiệm ấm áp, an toàn đến khách hàng, 
cùng công ty thực hiện sứ mệnh với cộng đồng, 
xã hội.

chuyên môn, năng lực quản trị và tư duy đổi 
mới, cởi mở với kiến thức mới và công nghệ, 
thái độ làm việc tích cực đóng góp cho đội 
nhóm, tổ chức của mình. Ngoài ra, các khóa 
đào tạo về tiếp thị - truyền thông, đầu tư, tài 
chính – kế toán... cũng được tổ chức nhằm 
nâng cao khả năng chuyên môn nghiệp vụ cho 
đối tượng cán bộ quản lý cấp trung trở lên. 

Công ty tổ chức lớp huấn luyện kiến thức an 
toàn – vệ sinh lao động cho toàn bộ nhân viên 
của công ty theo đúng quy định về huấn luyện 
an toàn vệ sinh lao động của nhà nước.

Bình đẳng giới tiếp tục là một trong các mục 
tiêu chiến lược của SASCO, là kim chỉ nam 
trong các chính sách nhân sự bền vững của 
Công ty, với sự cam kết một cách rõ ràng và có 
hệ thống của tất cả các thành viên trong đội 
ngũ lãnh đạo cấp cao của Công ty.

Bênh cạnh niềm tự hào là doanh nghiệp Việt 
Nam đầu tiên nhận chứng nhận EDGE (MOVE), 
SASCO tham gia sáng lập Mang lưới doanh 
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Bình quân 01 người
lao động tham gia Giờ đào tạo

/Năm23,46

Tổng chi phí đào tạo
thực hiện năm 2020 cho toàn Công ty

842,437,294VNĐ

Cán bộ Quản lý
tham gia Giờ đào tạo

/Năm18,18

Tổ chức đào tạo cho
LƯỢT
CBCNV2,903

Đó chính là bản sắc văn hóa 
Công ty, nguồn nhân lực hạnh 
phúc mà SASCO xây dựng thành 
công qua 27 năm xây dựng và 
phát triển, sẽ là nền móng và 
niềm tin vững chắc đế chúng ta 
vững vàng bước tiếp. 

nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển 
quyền năng phụ nữ (VBCWE) để hướng 
đến nâng cao vai trò của phụ nữ trong 
cộng đồng doanh nghiệp. SASCO hoạt 
động tích cực thúc đẩy việc đối xử công 
bằng với người lao động, từ đó tạo tiền 
đề xây dựng một môi trường làm việc 
tốt, tạo động lực cho nhân viên phát 
huy năng lực và gắn bó lâu dài với Công 
ty.

Trong nội bộ Công ty, SASCO đảm bảo 
sự công bằng trong mọi hoạt động của 
doanh nghiệp, chăm lo đời sống vật 
chất, tinh thần cũng như tạo điều kiện 
để các cán bộ nữ được thực sự tham gia 
đào tạo và công tác chuyên môn. 

Quy trình quy hoạch và bổ nhiệm cán 
bộ nữ vào các vị trí lãnh đạo được diễn 
ra bình đẳng và minh bạch. Tới nay, tỷ 
lệ nhân viên nữ nắm giữ vai trò Điều 
hành và Quản lý trong Công ty chiếm 
lần lượt 75% và 52%. Bên cạnh việc 
đảm bảo bình đẳng giới trong Công ty, 
SASCO tôn trọng bản sắc riêng của mỗi 
cá nhân, cam kết không phân biệt đối 
xử về dân tộc, màu da, xuất thân xã 
hội, tình trạng hôn nhân,tình trạng sức 
khỏe, tín ngưỡng, tôn giáo,…
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