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II. Ni dung thông tin cong bO.
- Biên ban và Nghj quyt Di hi ding c dông bat thirong näm 2021.
III. Thông tin nay da duçmc cong b6 trén trang thông tin din t1r cüa Tong cOng ty
vào ngày 14/12/202 1 t?i dung dn https://www.vietnarnairlines.comlvn!vi/aboutus/investor-relations/ (chuyên myc Quan h có dông/ Cong bO thong tin)
ChUng tôi xin cam k& các thông tin cong b trén day là dung sii that và hoàn toàn
chju trách nhim trirâc pháp 1ut ye ni dung các thông tin da cOng bô.
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Ha Ni, ngày 14 tháng 12 nám 2021
BIEN BAN

BI HQI BONG CO BONG BAT THIJNG NAM 2021
TONG CONG TY HANG KHONG VIT NAM - CTCP

Horn nay, vào hi 09h15 ngày 14 tháng 12 näm 2021 ti Tri s Cong Doàn Tng
cong ty Hang không Vit Nam (202B Dithng Nguyn Son - Phirng Bô Dê - Qun
Long Biên - Ha NOi).
Tang cong ty Hang không Vit Nam - CTCP (Vietnam Airlines), ma so doanh
nghip: 0100107518 áâ tién hành hçp Di hOi dông cô dông bat thu&ng nãm 2021 (sau
day gçi là Di hôi) vOi các ni dung nhix sau:
A. CHUONG TRINH BA! HOI
1. Djnh hithng tái cd cu tng th Vietnam Airlines do ãnh hrnrng cüa di djch
Covid-19 giai don 202 1-2025.
2.

Thay di ngành, ngh kinh doanh và st'ra cti Diu l cüa Vietnam Airlines.

3.

Phuong an kin toàn HDQT, BKS Vietnam Airlines.

B.

THANH PHAN THAM DI) Dii HO!

1.

Ti thO'i dim kim tra tir cách c dông Itic kliai mc Di hi

Tham dir Di hi eO 74 ngithi, sâ hiu và di din cho 2.062.796.173 (Hal 1j"
không tram sáu mu-o'i hal triu bay tram chin rnztcli sáu ngàn m5t tram bay mwri ba)
c phn, chim 93,15% tong so cô phân có quyên biêu quyêt cüa Vietnam Airlines.
2.

TS
Co

Tai thoi dim thông qua Biên ban, Nghj quyt Bi hi

Tng s c dông và dai din duçic üy quyn cO mt t?i thii dim din ra vic biu
quyêt thông qua Biên bàn và Nghj quyêt Di hi là: 75 ngix?ñ, Sr httu và dai din cho
2.062.786.118 (Hai lkhóng tram sáu mwcri hal triu bay tram tam mwcli sáu ngàn mt
tram mithi tam) cô phãn.
C.

NQI DUNG VA DIEN BIEN Bi1 HQI

I.

p
A • ..Z
a
Khai mc Thu hçi va cong boAket
qua kiem tra tir cach co dong
A.

A

1. Ong Kiu Anh — Quyn Chánh V.n phông Vietnam Airlines giói thiu
khách môi, dai biêu. Dai hôi trãn trQng don nhn sir hin din cüa:
- Ong Nguyn Hng Hin - Vi,i Triz&ng Vii Cong ngh Hi tang - UBQLVNN
tai doanh nghip;
- Ong Trn Mnh Hung - PhO V%1 Tnthng Vii Quán I Doanh nghip — B Giao
thông Vn tãi;

C
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- Ong Vö Huy Ctning — Phó Cic Truting Civic HKVN
- Ong Dng NgQc Hôa — Chü tjch HDQT Vietnam Airlines;
- Ong Lê Hong Ha — Thành vién HDQT kiêm Tang giám dc Vietnam Airlines;
- Thành viên HDQT, Ban Kim soát, Ban Giám dc, K toán tnthng, Chü tjch
Cong doãn, Lânh dto các cOng ty con, Lânh dao và di din các Ca quan, Dan vj dai
din cho các c dOng ngithi lao dng cüa Vietnam Airlines;
- Di din c dOng Nha ninic SCIC, c dông chin hrcvc ANA Holdings Inc.. c
dông Vietcombank c1ng các CO dOng khác cüa Vietnam Airlines.
2. Ong Dng Ng9c Hôa — ChiX tjch HDQT Vietnam Airlines tuyên bó khai
mc Di hOi.
3. Ong Nguyn Chin Thng — Phó TGD Vietnam Airlines, Trucng ban kim
tra tu cách cô dOng báo cáo ye kêt qua kiêm tra tu cách cô dông nhu sau:
- Tang s c dông ciXa Vietnam Airlines: 41.554 c dông, trong do CO 99 to
cht'rc và 41.455 Ca nhân;
- T6ng s c phn có quyn biu quyt cüa Vietnam Airlines: 2.2 14.394.174
(hal t35 hai tram mwài bôn triu ba tram chin mwcfI bôn nghIn môt tram bay mwcti bôn)
cOphãn;
- T6ng s6 c6 dOng duçc miii dü tu cách tham dr Dai hi: 41.554 c dông d?i
din cho 2.214.394.174 (hal t)' hal tram mithi bôn triu ba tram chIn mwai bôn nghIn
môt tram bay mwoi bôn) cô phãn (tuang 1rng vâi 100% so cô phân cO quyên biu
quyet);
- T6ng s6 dai biEu là c dông hoc üy quyn tham dr Dti hi hçip l: 74 ngu&i,
sâ hini và di din cho 2.062.796.173 (Hai tj khóng tram sáu mwoi hal triêu bay tram
chin mwcri sáu ngàn m(5t tram bay mut'i ba) c phn, chiêm 93,15% tong so co phân CO
quyên biéu quyêt cüa Vietnam Airlines.
C.n ctr quy djnh cüa Lust Doanh nghip ngày 17/6/2020 và Diu 1 Vietnam
Airlines, Dai hi dông cô dong bat thuing näm 2021 cüa Vietnam Airlines là hçTp
pháp, hqp 1 va dU diêu kiin tiên hãnh.
II.

Giói thiu Ban Chü tça

Thay mt Ban t chirc Dai hi, ông Kiu Anh — Quyn Chánh Van phOng
Vietnam Airlines cia giài thiu Ban ChU t9a dé clieu hành Dai hi, gôm các thành viên
sau day:
- Ong Dng NgQc Hàa — Chü tjch HDQT Vietnam Airlines: Chà tQa;
- Ong Lê Hng Ha — Thành viên I-IDQT kiêm Tng giám cl6c Vietnam Airlines:
Thành viên;
- Ong Ta M?nh HUng — Thành vién HDQT Vietnam Airlines: Thành vién;
- Ong Lê Truô'ng Giang — Thành viên HDQT Vietnam Airlines: Thành viên.
III. Giôi thiu Ban Thu k Di hi
D thc hin nhim vi ghi chép Biên bàn, Ngh quyt Dti hi, Ban chñ t9a Dai
hOi cia chi djnh và giài thiu Ban Thu k Di hOi, gôm các ongfba có ten sau:

V
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- Ong Nguyn Xuân Thüy — Ngrnvi phii trách quãn trj - Thu k Vietnam
Airlines kiêm Phó Chánh Van phong Vietnam Airlines: Trtthng ban;
- Ba Au Thj Thug Ha — PhO Trithng Ban Trin khai Tái cc cu Vietnam
Airlines: Thành viên;
- Ong D Anh Tun — Truting phông Pháp ch, Ban Pháp ch Vietnam Airlines:
Thành viên.
IV. Bu Ban Kim phiu
D giüp Di hOi thirc hin vice biu quyEt, kim phiu, sau khi xem xét than sir
do Ban Chü t9a giâi thiu, 100% Co dông CO quyén biêu quyêt cO mt tai Di hOi dâ
thông qua Ban Kiêm phiêu, gôm các ông/ba cO ten sau:
- Ong Bñi Hng Quang — Phó Tnthng Ban Kim tra - Kim toán Vietnam
Airlines: Triiâng ban;
- Ba Ha Th: Thu Hang — PhO Trithng Ban K hoach & Phát trin Vietnam
Airlines: Thành viên;
- Ong Nguyn Quc BInh — PhO Chánh Van phOng Vietnam Airlines: Thành
vien.
V. Thông qua Chirong trInh Di hi Va Quy ché to chtrc Di hi
1. Ong Dng Ng9c HOa — Chü tjch HDQT Vietnam Airlines, Chü t9a Di hOi
cong b nOi dung Chuong trmnh Di hi. Di hOi cia thông qua Chiwng trinh Dai hOi
vâi t' l biêu quyêt nhu sau:
- Tng s6 phát ra: 75 the biu quyt, tucing Ung vài 2.062.786.118 cô phan,
thong duong 2.062.786.118 phiêu biêu quyêt.
- Tng s phiu thu v: 2.062.786.118 phiu, tirong irng 100% tng s6 phiu
biêu quyêt cUa CO dông dir hop.
- Ting s phiu hqp l: 2.062.786.118 phMu, tlrcmg frng 100% thng s phiu
biu quyêt cüa cO dông di,r hop.
- Tng S6 phMu không hçp l: 0 phiu, trnmg irng 0% t6ng s6 phiu biu quyt
cUa CO dông dir h9p.
- T6ng s6 phiu tan thành: 2.062.786.118 phMu, tikmg irng 100% tOng sO phiéu
biêu quyêt cüa cô dông d1r h9p.
- T6ng s6 phiu khOng tan thành: 0 phiu, tirong i1ng vâi 0% t6ng s6 phiu biu
quyêt cUa cô dông dr h9p.
- T6ng s6 phiu không CO kin: 0 phMu, throng irng vâi 0% t6ng s6 phiu biu
quyôt cüa c6 dOng dir hçp.
2. Ong T Manh HUng — Thành vién HDQT Vietnam Airlines thay mt Ban
ChU tQa trmnh bay Dr tháo Quy ché to chtTrc Dai hi. 0a hi cIA biu quyét thông qua
Quy chê tO chic Dai hOi vOi t' l biêu quyêt nhu sau:
- T6ng s6 phát ra: 75 the biu quyt, tucmg Ung vâi 2.062.786.118 c6 phan,
thong duong 2.062.786.118 phiêu biêu quyêt.
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- Tng s phiu thu v: 2.062.786.118 phMu, tuorng üng 100% thng so phiêu
biu quy& cUa CO dông d!,r hçp.
- Ting s6 phiu hcTp 1: 2.062.786.118 phiu, tuong rng 100% tong so phiêu
biôu quyêt cüa cô dông dir hQp.

- T6ng s6 phiu không hcTp 1: 0 phiu, llwng 1rng 0% thng s phiu biu quy&
cUa c dong dir h9p.
- Tang s phiu tan thành: 2.062.786.118 phiu, ttiang frng 100% thng S6 phiêu
biêu quyét cüa cô dông dr hQp.

- T6ng s6 phiu không tan thành: 0 phiu, flxcng rng vài 0% t6ng s6 phiu biu
quyêt cüa Co dông dir hop.
- T6ng S6 phiu không có kin: 0 phiu, ftrcrng thig vài 0% t6ng S6 phiu biu
quyêt cüa cô dông dir hQp.
VI. Ni dung chInh cüa Dii hi
1. Bjnh hirong tái co cu tong the Vietnam Airlines do ãnh huông cüa diii
dch Covid-19 giai doin 2021-2025

Dai hi dA nghe Ong Dang Ngc Hôa — ChiX tjch HDQT Vietnam Airlines, ChiX
t9a Di hi trInh bay Tar trInh djnh hm5ng tái ci câu Vietnam Airlines do ánh hurng
ciXa dai djch Covid-19 giai don 202 1-2025 (Clii tiêt nêu tai Ta trInh so 1818/TTrTCTHK-HDQTngày 13/12/2021 czaHDQT).
2. Thay di ngành, ngh kinh doanh Va sfra d6i Diu l cüa Vietnam
Airlines
Dai hOi áâ nghe ông Lê Trithng Giang — Thành viên HDQT Vietnam Airlines,
thay mt Ban ChiX t9a trInh bay T?x trinh ye vic thay clôi ngành, nghê kinh doanh và
süa dOi Diêu lê cfia Vietnam Airlines (Clii tiêt neu tai T& trInh so 1818/TTr-TCTHKHDQT ngày 13/12/2021 cza HDQI).
3. Phurong an kiin toàn HDQT, BKS Vietnam Airlines
3.1 Dai hOi dà nghe ông Lé H6ng Ha — Thãnh vién HDQT kiém T6ng giam d6c
Vietnam Airlines, thay mt Ban ChiX tQa trInh bay Th trInh v phucing an kin toân
HDQT, BKS Vietnam Airlines (Clii tiêt nêu tçzi TO' trInh sO 1818/T7'r-TCTHK-HDQT
ngày 13/12/2 021 cza HDQT).

3.2 Dti hOi dã biu quy& thông qua phrnmg an kiin toàn HDQT, BKS Vietnam
Airlines vài t 1 biu quyêt nh.r sau:
- T6ng s6 phát ra: 75 the biu quyt, tiwng rng vâi 2.062.786.118 C6 phn,
tucmg di.rng 2.062.786.118 phiêu biêu quyêt.
- T6ng s6 phMu thu v: 2.062.786.118 phiéu, tlwng iXng 100% t6ng s6 phiu
biêu quyêt cüa CO dông dij hQp.
- T6ng s6 phi&i hcp l: 2.062.786.118 phiu, tung iTmg 100% t6ng s6 phiu
biêu quyêt cüa cO dong dir hQp.
- T6ng s6 phiu không hçip l: 0 phiu, tucYng üng 0% t6ng s6 phiu biéu quyet
cüa cô dOng dir hçp.
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- Tng sé, phi&i tan thành: 2.061.545.575 phiu, tumg iing 99,94% tong s
phiêu biêu quyêt ciia cô dông dir hQp.
- Tng s phi& không tan thành: 1.240.543 phiu, tuong iing vói 006% tong so
phiêu biêu quyêt ciia c dông dir hQp.
- T6ng s phMu không có kMn: 0 phiu, tlrclng iing vài 0% thng S6 phiu biu
quyêt ciia c6 dông dir h9p.
3.3 Di hi dä biu quy& thông qua vic min nhim Kim soát viên dôi vài
ông Nguyn Thanh lung vài t' l biêu quyet nhix sau:
- T6ng s6 phát ra: 75 the biu quy&, tlxclng iing vâi 2.062.786.118 c6 phn,
tirnng ducing 2.062.786.118 phiêu biêu quyk
- T6ng s6 phiu thu v: 2.062.786.118 phiu, tumg rng 100% t6ng so phi&i
biêu quyêt ciia cO dông dr h9p.
- T6ng s6 phiu hcip l: 2.062.786.118 phiu, tixclng frng 100% t6ng S6 phiu
biêu quyêt ci'ia cô dông d h9p.
- T6ng s6 phiu không hcip l: 0 phiu, twrng 1rng 0% t6ng s6 phi&i biu quyt
ciia cô dông dir hop.
- T6ng s6 phiu tan thành: 2.062.786.118 phMu, twmg rng 100% t6ng s6 phiu
biêu quyêt ciia c6 dông dir h9p.
- T6ng s6 phiu không tan thành: 0 phMu, flxong rng vâi 0% t6ng s6 phiu biu
quyêt ciia cô dông dr hçp.
- T6ng s6 phiu không có kin: 0 phiu, ttwng iing vài 0% t6ng S6 phiu biu
quyêt ciia cô dông dr hçp.
3.4 Dii hi d biu quy& thông qua Darih sách frng viên dáp frng dii tiêu chun,
diêu kin bâu lam Kiêm soát viên do lông Cong ty Dâu ti.r Va kinh doanh von nhà
nuâc — chiêm 31,14% tong so cô phân cO quyn biêu quyêt ciia Vietham Airlines dé
clr là bà Nguyn Thj Hông Loan (CMNID so 011854805 do Cong an TP. Ha NOi cap
ngay 01/11/2011). T l biêu quyêt nhu sau:
- T6ng s6 phat ra: 75 the biu quyt, tumg frng vth 2.062.786.118 C6 phn,
ttxcing dixcing 2.062.786.118 phiêu biêu quyêt.
- T6ng s6 phiu thu v: 2.062.786.118 phiu, tlrcmg irng 100% t6ng s6 phiu
biêu quyêt ciia c6 dông dr hQp.
- T6ng S6 phiu hçip 1: 2.062.786.118 phiu, trnirng tng 100% t6ng so phiêu
biêu quyêt ciia cô dong dir hQp.
- T6ng s6 phiu không hçip l: 0 phiu, trnYng iing 0% t6ng s6 phiu biu quyêt
ciia cO dong dir h9p.
- T6ng s6 phiu tan thàrih: 2.061.545.575 phiu, tlwng i'rng 99,94% t6ng so
phiêu biêu quyét ciia Co dông d,r hQp.
- T6ng s6 phiu khOng tan thành: 1.240.543 phiu, tuog ing vâi 0,06% tong so
phiêu biêu quyêt cUa cô dông dr hQp.
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- Tng s6 phiu không có kMn: 0 phiu, tiwng üng vâi 0% tang s phMu biéu
quyêt cüa cô dông dr h9p.
3.5 Di hi áâ biu quy& thông qua Danh sách các ing viên dáp rng dü tiêu
chuân, diêu kin bâu lam thành viên HDQT, cii the nhu sau:
- Ong Ta M?nh Hung (CCCD s6 033072001572 do Ciic Cânh sat DKQL Cu trü
và DLQG ye dan cu cap ngày 28/10/20 16) do Uy ban quân 1 von nhà nuàc tai doanh
nghip — chiêm 55,2% tOng so cô phán có quyên biu quyêt cia Vietnam Airlines dê
cCr tie bâu 1ai lam thành viên HDQT Vietnam Airlines.

- Ong Dinh Vit TUng (CCCD s 014074000003 do Ciic Cânh sat DKQL Cu tró
và DLQG ye dan cu cap ngày 29/8/20 13) do Tong cong ty Dâu Pr và kinh doanh von
nha nuOc — chiêm 31,14% tong sO cô phãn có quyèn biu quyêt cüa Vietnam Airlines
tie cr lam thành viên HDQT Vietnam Airlines.
- Ong Tnnmg Van Phuàc (CMND s 023282262 do Cong an TP. Ho ChI Minh
Cap ngày 02/5/2012) do do Uy ban quan l von nhà nuàc tai doanh nghip — chiêm
5 5,2% tong so cô phãn Co quyên biêu quyêt ciia Vietnam Airlines tie cir lam thành
viên doe 1p HDQT Vietnam Airlines.
T l biu quy& nhir sau:
- Tang s6 phát ra: 75 the biu quyt, tucrng üng vâi 2.062.786.118 c phn,
tl.rang ducrng 2.062.786.118 phiêu biêu quyêt.
- T&ig s6 phiu thu v: 2.062.786.118 phiu, tucmg rng 100% tng S6 phiu
biêu quyêt cüa cô dông dr hop.

- T6ng s6 phiu hqp l: 2.062.786.118 phiu, tiwng üng 100% t8ng s6 phiu
biêu quyêt cüa CO dông dii hop.
- T6ng s6 phiu không hçrp l: 0 phiu, tucmg frng 0% t6ng s6 phiu biu quyt
cüa cô dông dir hop.

- T6ng s6 phiu tan thành: 2.061.545.575 phiu, tumg üng 99,94% t6ng so
phiêu biêu quyêt cüa cô dông d hop.
- T6ng s6 phiu không tan thành: 1.240.543 phiu,, lirnng üng vâi 0,06% t6ng s6
phiêu biêu quyêt cüa cô dông dir hop.

- T6ng s6 phiu không có kin: 0 phiu, tinrng ing v&i 0% t6ng s6 phi&i biu
quyêt ccia cô dông dir hop.
3.6 Sau khi nghe ông U H6ng Ha — Thành viên HDQT kiêm T6ng giám 16c
Vietnam Airlines, thay mat Ban Chü ta trinh bay dir tháo Quy chê bâu CfI thãnh viên
HDQT, Kiêm soát viên Vietnam Airlines, Dai hi dà biêu quyêt thông qua Quy ché
bâu cfi thành viên HDQT, Kiêm soát viên Vietnam Airlines v(ci t l biêu quyêt nhu
sau:

- T6ng s6 phát ra: 75 the biu quyt, tlrclng frng vài 2.062.786.118 C6 phn,
tung dung 2.062.786.118 phiêu biu quyêt.
- T6ng s6 phiu thu v: 2.062.786.118 phiu, tuong irng 100% lông sO phiu
biêu quyét cUa C6 tiOng d? hop.
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- Tang s phiu hcp 1: 2.062.786.118 phiu, tuang i'mg 100% t6ng s phiu
biêu quyêt cUa cô dông d,r h9p.
- Tng s phiu không hçip 1: 0 phiu, ttxcmg 1rng 0% tng S6 phiu biu quyét
cüa Co dong dr h9p.
- T6ng s6phiu tan thãnh: 2.062.786.118 phiu, tircrng lrng 100% tong so phi&i
biêu quyêt cüa cô dông dir hQp.
- T6ng s6 phiu không tan thành: 0 phMu, tirclng frng vâi 0% t6ng S6 phiu biu
quyêt cüa cô dong dir h9p.
- T6ng S6 phiu khong cO kin: 0 phiu, tirnng irng vâi 0% t6ng s6 phiu biu
quyêt cüa Co dông di,r h9p.
Sau khi nghe ông Büi H6ng Quan — PhO Tnrâng Ban Kim tra Kirn toán
Vietnam Airlines, Trithng Ban Kiêm phieu huàng dn chi tiêt ye cách thrc bâu cü,
Dai hOi dA tiên hành bO phiéu bâu thành vien HDQT, Kim soát viên Vietnam
Airlines.
4. Thão lun và biu quyt v Djnh hir&ng tái co cu t6ng th Vietnam
Airlines do ãnh hu*ng cüa dai djch Covid-19 giai doan 2021-2025; Thay d61
ngãnh, nghê kinh doanh và sfra dôi Diu l cüa Vietnam Airlines
4.1 Tháo lun
Dai hi dä thâo 1un v tfrng ni dung 02 Ti trinh nêu trên. CO 07 c6 dông dua ra
15 cau hOi. Ban Chñ tça và dai din Vietnam Airlines d giãi dáp rO rang, day dü, cong
khai, minh bach. Ban Thu k d ghi chép day diX tat cã các câu hOi và nOi dung trá Ru
cüa Ban Chü t9a. Các c6 dong tham d? Di hOi dãnhât tn vth ni dung giãi dap cUa
Ban ChütQa. Do diêu kin ye th?ui gian, Dai hi nhât tn giao Ban chü tQa chi dao Ban
Thu k tong hçup các câu hOi, trà Ru tai Dai h,i va cong bô trên trang thông tin din tir
cüa Vietnam Airlines (www.vietnamairlines.com, chuyên m11c Quan h cô dong).
4.2 Biu qnyt
4.2.1 Vt din/i /zwông tái co' cáu 16ng th Vietnam Airlines do ánh hwö'ng cáa
diii die/i Covid-19 giai dogn 2 021-2025
Do ãnh huông nng n cüa dich bnh, Vietnam Airlines dã xay dung D an tái Co
câu tong the. DHDCD dA nghe HDQT báo cáo các djnh hu(ng tái co câu tong
the Vietnam Airlines do ánh huâng cüa dai djch Covid-19 giai do?n 2021-2025.
DHDCD giao HDQT can cir vào các nOi dung tái Co Can cO trách thim báo Cao CáC
cap có thAm quyên lam ecu sâ trien khai thirc hin, giüp doanh nghip sam viiçut qua
khó khan và phiic hôi phát trin. TS' 1 biêu quyêt nhu sau:
- T6ng s6 phát ra: 75 the biu quyEt, tuong rng vâi 2.062.786.118 C6 phân
tucung ducrng 2.062.786.118 phiêu biêu quyt.
- T6ng s6 phiu thu v: 2.062.786.118 phiu, tircmg irng 100% t6ng s6 phiu
biêu quyet cüa cô dong d? h9p.
- T6ng s6 phiu hcup 1: 2.062.786.118 phiu, ttrnng 1rng 100% t6ng so phiêu
biêu quyet cüa cô dong dr hQp.
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- Tng s phiu không hcip 1: 0 phiu, tung 1mg 0% tng S6 phi&i biéu quyt
cüa cô dông dii h9p.
- T6ng s6 phiu tan thành: 2.06 1.545.575 phiu, ttrcrng 1mg 99,94% t6ng s6
phiêu biu quyêt cña cô dông dr hQp.
- T6ng S6 phiu không tan thành: 1.240.543 phiu, tirnng 1mg vâi 0,06% t6ng s6
phi&i biêu quyt cüa cô dông dir hQp.
- T6ng s6 phiu không Co kin: 0 phiu, nicmg 1mg vâi 0% t6ng so phiu biêu
quyêt cUa cô dông d h9p.

4.2.2 V thay i161 ngành, nghê kijili dean/i và sfra dôi Diêu l cüa Vie(ham
Airlines
Di hi dã biu quy& thông qua vic thay d6i ngành, ngh kinh doanh cña
Vietnam Airlines theo chi tiêt tui Ph liic I dInh kern và chi tiêt slra dOi Diêu 5 Diêu l
Vietnam Airlines ye ngành, nghê kinh doanh cüa Vietnam Airlines tai Phi hic II dInh
kern.

T l biu quyt nhu sau:
- T6ng s6 phát ra: 75 the biu quy&, tiwng 1mg vài 2.062.786.118 cô phn.
tlxclng ducrng 2.062.786.118 phiêu biêu quyêt.
- T6ng s6 phiu thu v: 2.062.786.118 phiu, tuong 1mg 100% tong so phiu
biêu quyêt cüa CO dông dim hQp.
- T6ng s6 phiu hcip l: 2.062.786.118 phiu, tlrnng 1mg 100% t6ng s6 phiu
biêu quyêt cüa cô dông dr hQp.
- T6ng s6 phiu khOng hçmp l: 0 phMu, tuclng 1mg 0% t6ng s6 phiu biu quyêt
c1a CO dông d? h9p.
- T6ng s6 phi&i tan thành: 2.062.786.118 phi&i, tuong 1mg 100% tOng S6 phiu
biêu quyêt cüa CO dông dr h9p.
- T6ng s6 phiu không tan thành: Ophi&i, twlng 1mg vâi 0% t6ng so phiu biêu
quyêt cüa cô dong dir h9p.
- T6ng S6 phiu không cO kin: 0 phiu, tuong 1mg vài 0% t6ng so phiu biu
quyêt cüa cô dông dij hçp.
5. Cong b6 kt qua bu cu và kt qua biu quyt
5.1 Dti hi dA nghe ông Büi H6ng Quang — PhO Trtrmng Ban Kim tra Kim
toán Vietnam Airlines, Tnithig Ban Kim phiu cong bô kêt qua bâu elm nhu sau:

5.1.1 Kt qua bu thãnh viên HDQT Vietnam Airlines nhu sau:
- T6ng s6 phiu bu cIt thành viên HDQT phát ra: 75 phi&t, di din cho
2.062.786.118 (Hal khóng tram sáu mwc,i hal friu bay tram tam mwi sáu ngàn m(5t
tram mwãi tam) cô phn CO quyên biêu quyêt, tuong 1mg vài 6.188.358.354 sO phiêu
bâu.

- T6ng s6 phiu bu cIt thành viên HDQT thu v: 72 phi&i, dai din cho
2.062.775.896 (Hai tj không tram sáu mwcri hal triu bay tram bay mwcii lam ngàn tam

9
tram chIn mircñ sau) c phn CO quyn biu quyt, ttrang üng vâi 6.188.327.688 so
phiêu bâu. Trong do:
+ 71 phiu bu hçp 1, tixcmg iirng vài 2.062.769.396 c phn Co quyn biu
quyêt, tlzclng irng vOi 6.188.308.188 so phiêu bãu;
+ 01 phiu bu không hqp l, tlimg thig vài 6.500 c phn có quyn biu quyt,
tl.rang 1mg vOi 19.500 so phiéu bâu.
- Ong Ta Manh Hung (CCCD s 033072001572 do Ciic Cãnh sat DKQL eli tri
và DLQG ye dan cu cap ngày 28/10/20 16) dtrqc bâu lai lam thành viên HDQT
Vietnam Airlines vài 1.372.143.289 so phiêu bâu, t 1 phiêu bâu là 66,52%. Nhim
kST thành vien HDQT cüa ông Ta Manh Hung là 05 nãm k t1m ngày 14/12/202 1.
- OngDinh Vit Tüng (CCCD s6 014074000003 do Cc Cãnh sat DKQL Cu trü
và DLQG ye dan cu cap ngày 29/8/2013) duçc bâu lam thành vién HDQT Vietnam
Airlines vài 3.440.428.203 so phiêu bâu, t) 1 phiêu bâu là 166,79%. Nhim k' thành
viên HDQT cüa ông Dinh Vit Tüng là 05 näm kê t1m ngày 14/12/202 1.
- Ong Tnicrng Van Phuâc (CMND s 023282262 do CA TP. H ChI Minh cp
ngày 02/5/2012) &rçic bâu lam thành viên dc 1p HDQT Vietnam Airlines vâi
1.371.963.963 so phiêu bâu, t 1 phiêu bâu là 66,51%. Nhim kS' thành vién HDQT
cüa ông Trtrcmg Van Phi.râc là 05 nãm ke tr ngày 14/12/202 1.
5.1.2 Kt qua bu Kim soát viên Vietnam Airlines nhu sau:
- Tang sé phiu bAu elm Kim soát viên phát ra: 75 phiu, dai din cho
2.062.786.118 (Hal tj) khóng tram sáu murli hai triu bay tram tam mztoi sáu ngàn m5t
tram mwài tam) cô phân Co quyên biêu quyét, tl.rcmg 1mg vOi 2.062.786.118 so phiêu
bâu.
- Tang s6 phiu bu elm KSV thu v: 72 phiu, dai din cho 2.062.775.896 (Hai
tj khóng tram sáu rnirc'i hat trlu bay tram bay mwo'i lam ngàn tam tram chin mwoi
sáu) cô phãn CO quyên biêu quyêt, tliang 1mg vth 2.062.775.896 so phiêu bâu. Trong
dO:
+ 72 phiu bu hcrp l, tucnig 1mg vài 2.062.775.896 Co phAn cO quyên biêu
quyêt, tiicmng 1mg vâi 2.062.775.896 so phiêu bâu;
+ S phiu bu elm không hqp llà 0 phiu, tucrng 1mg vài 0 c phn cO quyên
biêu quyêt, tl.rclng 1mg vdi 0 so phiêu bâu.
- Ba Nguyn Thj Hng Loan (CMND si 011854805 do Cong an TP. Ha Ni
cap ngày 01/11/2011) duçc bâu lam Kim soát viên Vietnam Airlines vâi
2.061.535.353 so phiêu bâu, t l phiêu bâu 99,94%. Nhim k' Kiêm soát viên dma ba
Nguyn Thj Hông Loan là 05 nAm ké tm ngày 14/12/2021.
5.2 Ong Büi Hng Quang — Triiâng Ban Kim phiu cong b kt qua biêu quy&
ye các van dé dA duçmc thông qua nhu sau:
- Chtrcmg trInh DHDCD bAt thuOng 2021: T' l phMu biu quyt thông qua là
100% tong so phiêu biêu quyêt dma cô dông dr hcp.
- Quy ch t chIme DHDCD thming niên 2021: T' l phiu biu quyt thông qua
là 100% thng sO phiéu biêu quyêt dma cô dOng d hQp.

10

- Phung an kin toàn HDQT, BKS Vietnam Airlines: T' l phiu biu quy&
thông qua là 99,94% tong so phiêu biêu quyêt cUa c dông d hQp.
- Vic min nhim Kim soát vien d& vài ông Nuyn Thanh Tüng: T 1
phiêu biu quyêt thông qua là 100% tong so phiêu biêu quyôt cüa CO dông di hQp.
- Danh sách 1rng viên dáp irng dU tiêu chun, diu kin bu lam Kim soãt viên
Vietnam Airlines: T 1 phiêu biu quyêt thông qua là 99,94% tong sO phiêu biêu
quyêt cUa cô dông dr hQp.
- Danh sách các l'rng viên dáp lrng dü tiêu chun, diu kin bAu lam thành viên
HDQT Vietnam Airlines: T' l phiêu biêu quyêt thông qua là 99,94% ttng so phiêu
biéu quyêt cüa cO dOng dr hQp.
- Quy ch bu Cu thành vien FIDQT Vietnam Airlines: T' l phiu biu quyt
thông qua là 100% tong so phiêu biêu quyêt cüa cô dông dr h9p.
- Djnh hrnng tái ca cAu t6ng th Vietnam Airlines ,do ãnh huung cüa di djch
Covid- 19 giai do?n 2021-2025: Do ãnh huOiig n.ng nê cüa djch bnh, Vietnam
Airlines dâ xây dirng Dé an tái ci câu tong the. DHDCD dã nghe HDQT báo cáo các
djnh hu&ng tái cu câu tong the Vietnam Airlines do ánh huâng cüa dai djch Covid- 19
giai doan 202 1-2025. DI-IDCD giao HDQT can cü vào các nOi dung tái ccv câu Co trách
nhim báo cáo cac cap cO thâm quyên lam ccv si trin khai thrc hin, giñp doanh
nghip s6m viiçt qua khO khän và phc hOi phát triên. T' l phiêu biêu quyêt thông
qua là 99,94% tong so phiêu biu quyêt cüa cô dông dir h9p.
- Thay d6i ngành, ngh kinh doanh ciXa Vietnam Airlines theo chi tit tai Phii
luc I dInh km vã chi tiêt süa d& Diêu 5 Diêu l Vietnam Airlines ye ngành, nghê kinh
doanh cüa Vietnam Airlines tai Phii liic II dInh kern: T' l phiêu biêu quyêt thông qua
là 100% tong so phiêu biêu quyêt cüa CO dOng dr h9p.
D. BIEU QUYET THÔNG QUA BIEN BAN, NGHI QUYET BA! HQI VA
BE MAC BA! HO!
Sau khi nghe ông Nguyn Xuãn Thüy — Truàng Ban Thu k báo cáo Dai h)i ye
torn tat dir tháo Biên bàn vã Nghj quyêt Dai hOi, 100% cô dông có quyên biêu quyêt có
mat tai Di hOi dã biêu quyêt thông qua dir tháo Biên bàn và Nghj quyêt Di hOi.
Ong Dng Ngçc HOa - Chü tQa Di hOi da tuyên b b mc Dti hi.
Biên bàn nay duçvc 1p vào hi 11h45 ngày 14/12/202 1 ngay sau khi Di h(i kêt
thüc chucmg trinh nghj s,r.
Dai hi b mc lUc 12h cüng ngày.
TM. BAN THIY KY BA! HO!
TRUONG BAN

Nguyn XuIn Thily

TM. BAN ciiU TQA DA! HQI
cHIU TQA

Bng Ngçc Hôa

Phu luc I
NQI DUNG THAY DOI NGANH, NGHE KINH DOANH CUA VIETNAM AIRLINES
(Kern theo Biên ban so' 06 /BB-DHDCI) ngày 14/12/2021)

1. B sung ngành, ngh kinh doanh san (ice khai trong trwôiig hc.rp doanh nghip
thông báo bô sung ngành, nghê kinh doanh vào danh sách ngành, nghê kinh doanh dâ
dáng kj vói c0 quan dáng kj5 kinh doanh):
STT

2

Ten ngành, ngh kinh doanh
thrçrc b sung

MA
ngãnh

Cho thuê xe có dng Co

7710

Giáo dic khác chua duc phân vào
dâu

8559

Ngành, ngh kinh doanh
chInh (Trw&ng hc,p ngành,
nghê kinh doanh dwcic bô
sung là ngành, nghe kinh
doanh chInh thI dánh dáu
X dé chQn m3t trong các
ngành, nghê dd kê khai)

Chi tiEt: dào tao nghip vi dt ch
và xuât ye, dào tao k5 n.ng mém,
dào tao ye sir song, hoat dng giáo
dic ky nang song
3

Djch vi h trq giáo ditc

8560

4

Ban lé theo yêu cu dt hang qua
bru din hoc internet (loai trr
hot dng dau gia)

4791

5

B lé hInh thirc khác chiia dtrcic
phân vào dâu

4799

Chi tit: Ban lé eác loai hang hóa
bang phi.rang thirc khác nhu ban
trirc tiêp hoc chuyn phát theo dja
chi, ban thông qua may ban hang
tr dng...(loai tr& hoat dng dâu
giá)
6

Chuyn phát

5320

Chi ti&: Nhn, phân loai, van
chuyên và phân phôi (trong nuâc
hoc quôc tê) thu, buu phãm, buu
kin; Djch v1 giao hang tn nhà
7

BxuchInh

5310
I

2
STT

Ten ngành, ngh kinh doanh
dirç'c bô sung

MA
nganh

8

Vn tAi hành khách d.ring bO trong
ni thành, ngoai thành (trir 4n tãi
bang xe butt)

4931

Ngành, nghê kinh doanh
chInh (Trithng hc.rp ngành,
nghê kinh doanh thro'c bô
sung là ngành, nghê kinh
doanh chInh thl dánh ddu
X dê chQn môt trong các
ngành, nghê cia ice khaz)

Chi tiEt: Vn tãi hành khách bng
taxi
9

Vn tAi hành khãch dthng bO khác

4932

Clii ti&: Vn tâi hành khách bang
xe khách nOi tinh, lien tinh
10

Vn tái hang hôa bAng thrmg bO

4933

Chi ti&t: Vn tãi hang hOa bAng ô
to loai khác (trr ô to chuyên d%Ing)
11

Hot dng san xut phim din ãnh,
phim video và chirang trinh truyên
hInh

5911

Chi tit: Hott d0ng san xut plum
video, chucing trinh truyên hmnh
(loai trir hoot dOng báo chi)
12

Hoat dng phát hành phim din
ãnh, phim video và chtrcing trInh
truyên hinh

5913

Chi tit: Hot dng phát hành phim
video và chucing trinh truyên hinh
(loai trü hoat dng báo chI)
2. BO ngành, nghê kinh doanh sau (ice khai trong trw&ng hQp doanh nghip thông
báo bó ngành, nghê kinh doanh khói danh sách ngành, nghe ldnh doanh cia dáng k5
vái cc' quan clang k) kinh doanh):
STT Ten ngành, ngh kinh doanh dirçrc ho khOi danh
sách dA dàng k
Ban buôn nhiên 1iu rAn, lOng, khi và các san
phâm lien quan
Chi ti&: Cung ing xàng dAu, mi hang không
(bao gOm nhiên 1iu, dâu mc bôi tran và chat lông
chuyên dung) và xAng dâu khác tai các cãng hang
không san bay; Xuât, nhp khâu xäng dâu, mi
hang không (bao gôm nhiên 1iu, dâu m bôi trcin

Ma ngãnh
4661

Ghi chü

3

STT Ten nganh, ngh kinh doanh d.rçrc bô khôi danh
sách dA dAng k

MA ngAnh

Ghi chü

và cht lông chuyên dung); Xng dAu khác
2

XuAt bàn báo, tap chi và các An phAm djnh k'

5813

(Khong bao gm: hoat dng xuAt bàn sách)
3

5819

HoatdngxuAtbAnkhác
(Khong bao gm: hoat dng xuAt bàn sách)

'
A •
.
.,
. • .
3. Sira do. chi tiet nganh, nghe k.nh doanh sau (ice khai trong fruclng hQp doanh

nghip thông báo thay dôi n5i dung chi tiêt cza ngành, nghê kinh doanh dd dang kj
vol ccr quan dáng /cfi kinh doanh,):
STT

Ten ngAnh, ngh kinh doanh
dircrc sfra dôi chi tiêt

Hoat dng djch vi h trçl trrc tip cho
vn tãi hang không:
Chi ti&: (i) Hot dng hang không
chung (bay chup Anh dja hInh, khAo sat
dja chat, bay hiu chuàn các dãi dan
du?mg hAng không, sCra chCta bão duöng
dtrng din cao the, phic vi dâu khi,
trông rung, kiêrn tra môi trithng, tim
kiêm efru nan, cap cru y tê, bay ph%lc vi.i
cho nhim vi chinh trj, kinh tê, xA hOi);
(ii) Djch vii chuyên ngAnh hAng không
khác; (iii) kinh doanh djch vii thtrcing
mai, du ljch, khách san, bàn hAng min
thuê trrc tuyên và t?i khu each ly cüa
khâu quôc tê san bay, trên tàu bay, tai
các tinh, thAnh phô; (iv) Cung frng các
djch viii phc vii k5 thut thuang
mt dat; các djch viii tai nhà ga hAnh
khãch, ga hang hôa, trong thAnh phô và
các djch viii phic viii san d tai các cAng
hang không, san bay; các djch vi khác
phiic vii hành khách, hang hóa di, den và
chuyên tiêp cüa các hang hAng không
nti dja và quôc te; (v) Triên khai các
chuang trInh lien quan den tIch lily, quy
dôi, j,hãn phôi, giao djch mua bàn dam,

MA Ngành, ngh kinh doanh
hçrp
nganh chinh
(Trwthig
ngành, nghê kinh doanh
dircic tha dôi là ngành,
nghé kinh doanh chInh thI
a'ánh cMu X dê chQn rnçt
trong các ngành, nghê dd
kê khai)
5223

4

A

•
Ten nganh, nghe kinh
doanh
thrçrc sfra di chi tit
A

STT

A.

Ma Ngmnh, nghe kinh doanh
ngành chinh
(Trw&ng
hçtp
ngành, nghê kin/i doanh
thectc tha dói là ngành,
nghê kin/i doanh chIn/i thI
aánh dáu X dê c/ion ,n5t
trong các ngành, nghê dâ
kê khai)

the Khách hang thuông xuyên và các
san phâm lien quan den chtwng trmnh
Khách hang thithng xuyên.
2

Hoat dng djch vi h trç khác
den vn tãi

lien

quan

5229

Chi tit: Djch vi giao nhn hang hóa;
Dâu ttr và khai thác h tang k thut tai
các san bay: nhà ga hành khách, hang
hóa, co s?i ha tang k thut và các djch
viii dông bO trong day chuyên vn tãi
hang không; Vn tãi da phixang thi'rc;
Logistics
trCr djch vi kiém djnh và
churng nhn cho các phucmg tin vn
tâi).
(loai

cap

3

Di l> môi giài, du giá hang hóa

4610

Chi tit: Djch vi,i dai ly" cho các hAng
hang không, các nhà san xuât tàu bay,
dng c, thiêt bj, phii tüng tàu bay, các
cong ty vn tái, du ljch trong nrnvc và
nixàc ngoài
4

Di1duljch

7911

Chi tit: Vn chuyn hãnh khách du
ljch, phát triên khu du ljch
diem du
ljch, dai l du ljch và kinh doanh djch
vi du ljch khác (doanh nghip chi cung
djch vi dua khách vào du ljch Vit
Nam (inbound) và li hành nOi dja dôi vài
khách vào du ljch Vit Nam nhu là mt
phAn cüa djch vi,i dua khách vào du ljch
Vit Nam)
va

cap

5

Diuhànhtuadulich

7912

Chi tMt: Djch viii lü hành; kinh doanh
san phãm trç)n gói gm
may bay và
khách sn kern them báo hiém, cho thuê
xe ô to, các djch vi giãi trI nhi.r djch vii
qua cãnh, tua tham quan, chai golf
ye

5

STT

Ten ngành, ngh kinh doanh
dLrcrc sfra dôi chi tit

Ma Ngành, ngh kinh doanh
ngành chmnh
(TrwOng
hcip
ngành, nghê k/nh doanh
dwc'c szra dôi là ngành,
nghê kinh doanh chinh thi
ä'ánh dáu X dê chQn mçt
trong các ngành, nghê ä'â
kê khai)

(doanh nghip chi cung cp djch vi dua
khách vào du ljch Vit Nam (inbound) và
ift hành ni dja dôi vOi khách vào du ljch
Vit Nam nhii là mt phãn cüa djch vi
dua khách vào du Ijch Vit Nam)
6

Djch vi dt ch và các djch vu h trci lien
quan dn quàng bá và to chirc tua du ljch

7990

Chi ti&: Kinh doanh các djch vi h trçl
lien quan den quàng bá và to chrc tua du
ljch khác nhu dt ch khách sn, cho thuê
xe 0 to, mua bão hiêm du ljch duâi dng
ban san phâm bô trçi. Cu the là san phâm
do dôi tác thir ba cung cap, Vietnam
Airlines chi là nhà phan phôi và huâng
hoa hông trên co sâ tày ch9n cüa hành
khách và hành khách trã them tiên (doanh
nghip chi cung cp djch vi dixa khách
vào du ljch Vit Nam (inbound) và lU
hành ni dja dôi vài khách vào du ljch
Vit Nam nhu là mt phân cüa djch vi
dua khách vào du ljch Vit Nam).
7

Kinh doanh bt dng san, quyn sfi
diing dat thuc chü si hfu, chü sir ding
hoac di thuê

6810

Chi tit: Kinh doanh bt dng san; Du
tunha, Cong trinh xay dirng dê cho thuê;
Dâu lit cái tao dat và dâu lit các Cong
trInh ha tang trên dat thuê d cho thuê
dat d cO ha tang.
8

Hoatdngcüacáccosiththao
Chi tit: hoat dng h bui, san tennis,
bong chuyên, bong rô, bong dá, bong
bàn, câu lOng, hot dng cüa các trung
tam the diic, the hInh

9311

Pht lijc 11
CHI TIET SITA oOi oiEu 5 DIEU L VIETNAM AIRLINES
(Kern theo Biên ban so' 0 /BB-DHDCD ngày 14/12/2021)
1. Khoán 2: bO nOi dung v bay phc vi cho nhim vi,i "an ninh, quc phông".
2. Khoàn 5: loi trir "djch viii kim djnh và cAp chirng nhn cho các phrnmg tin
vn tái" tôi nOi dung ye Logistic.
3. Bô Khoãn 9 (XuAt bàn báo, tp chf và các n phm djnh kr; Hoat dOng xuAt
bàn khác).
4.

d6i Khoãn 23, 32, 33 nhu sau:

(i) Di l du ljch: Vn chuyn hành khách du ljch, phát trin khu du ljch và
diem du ljch, dai l du ljch và kinh doanh djch vi du ljch khác (doanh nghip clii cung
cap djch vi &ra khách vâo du ljch Vit Nam (inbound) và 111 hành nci dja dôi vth
khách vào du ljch Vit Nam nhtr là mOt phân cüa djch vi dua khách vào du ljch Vit
Nam).
(ii) Diu hành tua du ljch: Djch vii lU hành; kinh doanh san phAm tr9n gói gôm
ye may bay và khách sn kern them báo him, cho thuê xe ô to, các djch vi giãi trI nhu
djch vu qua cânh, ma tham quan, chcri golf (doanh nghip clii cung cap djch vi dua
khách vào du ljch Viêt Nam (inbound) và 111 hành ni dja dôi vâi khách vào du ljch
Vit Nam nhu là môt phãn cüa djch vi dtra khách vào du ljch Vit Nam).
(iii)Djch vi ctt ch va cac djch vi,i h trçv lien quan dn quãng bá và t chrc tua
du ljch: Kinh doanh cac djch vi ho trçl lien quan den quãng bá và t chirc ma du ljch
khác nhu dat ch khách sn, cho thuê xc ô to, mua báo hiêm du ljch duâi dung bàn san
phãm bô trçi. Ci the là san phãm do dôi tác thir ba cung cap, Vietnam Airlines chi là
nhà phãn phôi và hung hoa hông trén co' so ti1y chn cüa hành khách và hành khách
trã them tiên (doanh nghip chi cung cap djch vi dira khách vào du ljch Vit Nam
(inbound) và 111 hành nOi dja dôi vOi khách vào du ljch Vit Nam nhir là mOt phãn cüa
djch vi di.ra khách vào du ljch Vit Nam).
(iv) Djch vi Imi trt ngân ngày: kinh doanh km trü du ljch.
5. Khoãn 34, 35: loai trir hoat dng dAu giá trong các hoat dng bánlé.
6. Bö Khoàn 41 (Hoat dng djch vi tài chInh khác chira duqc phân vào dâu (trr
báo hiêm va báo him xA hOi)), Khoàn 42 (Hoat dng ho trçv djch vi tài chInh chira
di.rcic phan vào dâu).
7. Khoàn 43, 44: loai trr hot dQng báo chI trong hoat dng san xuAt, phát hành
phim video và chuang trinh truyên hinh.
8. BO Khoãn 45 v hoat dng phát thanh.

TONG CONG TY
HANG KHONG VIT NAM

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA V!T NAM
Bc 1p - Tiy do - Hinh phñc

S& O /NQ-DHDCD

Ha N3i, ngày 14 tháng 12 näm 2021
NGH QUYET

BI HO! BONG CO BONG BAT THIYNG NAM 2021
TONG CONG TY HANG KHONG VIT NAM - CTCP

Can ca:
- Luat Doanh nghip so' 59/2020/QHJ4 ngày 17 tháng 6 nám 2020;
- Lut Ch&ng khoán so' 54/2019/QHJ4 ngày 26 tháng 11 nám 2019,
- Diu l Tc.4ng cong ty Hang không Vit Nam - CTCP (Vietnam Airlines);
- Quy ché' to' chik Dai hói dông co' dông Mt thwông nàm 2021 dwc Dgi
hi do'ng co' dOng ('DHDCD) thông qua ngày 14/12/2021;
- Ta trInh so' 1818/7Tr-TCTHK-HDQT ngày 13/12/202 1 cza Hç5i dAng
quán frj (HDQT);
- Biên ban Dgi hs5j do'ng co' dOng Mt thwông nám 2021 ci'ea To'ng cOng ty
Hang khOng Vit Nam - CTCP du-xc Dgi h3i a'óng co' dOng thông qua ngày
14/12/2 021,
BA! HQI BONG CO BONG BAT THIXNG NAM 2021
TONG CONG TY HANG KHONG VIT NAM - CTCP
QUYET NGHj:
Diu 1. V djnh huóng tái cci cu tng th Vietnam Airlines do ãnh h.thng cüa
dai djch Covid-19 giai don 2021-2025
Do ânh hithng nng n cüa djch bnh, Vietnam Airlines dA xây drng D an tai
ci câu tong the. DHDCD dã nghe FIDQT báo cáo các djnh hithng tái Ca câu
tong the Vietnam Airlines do ãnh hi.rông cüa dai djch Covid- 19 giai don 20212025. DHDCD giao F[DQT can cir vào các ni dung tái co câu có trách nhim
báo cáo các cap có thâm quyên lam cci s& triên khai thrc hin, giáp doanh
nghip sam vi.rqt qua khó khan và phc hôi phát triên.
Biu 2. V vic thay di ngnh, ngh kinh doanh và sira dôi Diêu 1 cita
Vietnam Airlines
1. Thông qua vic thay di ngành, ngh kinh doanh cüa Vietnam Airlines theo
chi tiêt ti Phii lic I dInh kern.
2. Thông qua vic süa di Diu 5 Diu l Vietnam Airlines ye ngành,ghê
kinh doanh cüa Vietnam Airlines theo chi tiêt t?i Phu 1%ic II dInh kern.

2
Diu 3. V Phircmg an kiin toàn HDQT, DHDCD nhât tn:
1. Thông qua kt qua bu 1.i thành viên HDQT Ti Mnh Wing (CCCD s
033072001572 do Cuc Cãnh sat DKQL cu trü và DLQG ye dan cu cap này
28/10/2016) 1am thânh viên FIDQT Vietnam Airlines v&i nhim k' 05 nAm ké tü
ngày 14/12/202 1.
2. Thông qua k& qua bu ông Dinh Vit TUng (CCCD s 014074000003 do
Cic Cãnh sat DKQL Cu trü và DLQG ye dan Cu cap ngày 29/8/20 13) 1am thành
vién HDQT Vietnam Airlines vâi nhim ki 05 nAm kê tir ngày 14/12/202 1.
3. Thông qua kt qua bu ông Tnrong Van Phithc (CMND s 023282262 do
Cong an TP. Ho ChI Minh cap ngày 02/5/20 12) lam thành viên dc 1p HDQT
Vietnam Airlines vâi nhim kS' 05 nám kê tir ngày 14/12/202 1.
Diu 4. V Phucing an kiin toàn Ban Kim soát, DHDCD nht trI:
1. Thông qua vic min nhim Kim soát viên dM v&i ông Nguyn Thanh
Tiing.
2. Thông qua kêt qua bu bà Nguyn Thj Hng Loan (CMND so 011854805
do Cong an TP. Ha Ni cap ngày 01/11/2011) lam Kim soát vién Vietnam
Airlines vri thim k' 05 nam ké tü ngày 14/12/2021.
Diu 5. Diu khoãn thi hành
1. Nghj quyt nay duçic DHDCD bt thixtmg nãm 2021 cüa Vietnam Airlines
biêu quyêt thông qua vài t' l 100% tong s phiêu biêu quyêt cüa các cô dông
có mt ti DHDCD.
2. Nghj quyt nay có hiu hrc thi hành k tir ngày 14/12/2021.
3. HDQT, BKS, Tng giám dc và cac c dông cüa Vietnam Airlines chiu
trách nhim thi hành Ng quyêt nay va to chüc tniên khai thrc hin Nghj quyêt
theo chirc näng, nhim vit và thãm quyên, jãn thu chat chê quy djnh cüa Pháp
1ut và Diêu 1 cüa Vietnam Air1ines./fr

Noi nhân:
- NhuBieu5;
- UBQLVNN tai doanh nghip;
- UBCKNN, S& GDCK TP. HCM, TFLKCKVN;
- S KHDT TP. Ha Ni;
- Lwi: VT, VP.

TM. Di1 HQI BONG CO BONG
TQA
lÔNG
CONG TY
HANG HUMG YIET

Bng Ng9c Hôa

Phulucl
NO! DUNG THAY DO! NGANH, NGHE KINH DOANH CUA VIETNAM AIRLINES
(Kern theo Nghj quyt s6 O- /NQ-DHDcD ngày 14/12/2021)
1. B sung ngAnh, ngh kinh doanh sau (ice khai trong trzthng hçxp doanh nghip
thông báo bô sung ngành, nghê kinh doanh vào danh sách ngành, nghe ldnh doanh dâ
däng 1g vái cci quan dàng kj5 kinh doanh):
STT

Ten ngành, ngh kinh doanh
thrçrc b sung

MA
nganh

1

Cho thuê xe có dng Co

7710

2

Giáo diic khác chua duçic phân vào
dâu

8559

Chi ti&: dào tao nghip vi dAt ch
và xuât ye, dào tao k51 nãng mém,
dào tao ye sij song, hoat dng gino
diic k5? nang song
3

Djchvihtrçigiáodiic

8560

4

Ban lé theo yêu cAu dt hang qua
biru din hoc internet (Ioai trj'r
hoat dng dâu gin)

4791

5

Ban lé hmnh thCrc khác chiza dirçic
phân vào dâu

4799

Chi tit: Ban lé các 1°a hang hóa
bang phixang thüc khác nhix ban
trrc tiêp hoc chuyên phát theo dja
chi, ban thông qua may ban hang
tir dng. (Ioai tr1r hoat dng dâu
giá)
6

Chuynphát

5320

Chi tit: Nhn, phân loai, vn
chuyen vã phãn phôi (trong nrncc
hoc quôc tê) thir, biru phâm, biru
kin; Djch vi,i giao hang tn nha
7

Biruchinh

5310

8

Van tài hành khách duong b trong
ni thành, ngoi thành (trr vn tãi

4931

Nganh, ngh kinh doanh
chinh (Trwôig hqp ngành,
nghê kinh doanh duv'c bô
sung là ngành, nghê /cinh
doanh chInh thI dánh dáu
Xdê chQn rn3t trong các
ngành, nghê dã ice khai)

2
STT

Ten nganh, ngh kinh doanh
dtrcrc b sung

Ma
ngànli

Ngãnh, ngh kinh doanh
chmnh (Trwôig hcxp ngành,
nghê kinh doanh dwcrc bô
sung là ngành, nghê kinh
doanh chInh thl dánh dáu
Xdê chon rn(5t trong các
ngành, nghê dd kê kiwi)

bng xe but)
Chi tit: Vn tái hãnh khách bang
tad
9

Vn tâi hành khách dir?ing bO khác

4932

Chi tMt: Vn tái hành khách b.ng
xe khách nOi tinh, lien tinh
10

Vn tái hang hóa bang duing bO

4933

Chi tit: Vn tãi hang hóa bang ô
to loai khác (tr ô to chuyên dimg)
11

Hott dtng san xut phim din ãnh,
phim video va chuing trinh truyên
hInh

5911

Chi tit: Hoat dng san xuAt phim
video, ch.rcing trInh truyên hmnh
(loai tri'x hoat dng báo chI)
12

Hoat dng phát hành phim din
ãnh, phim video và chucmg trinh
truyên hmnh

5913

Chi tit: Hot dng phát hành phim
video và chiimg trinh truyen hinh
(1oi tri boat dng báo chI)
2. Bô ngành, nghé kinh doanh sau (7cê khai trong tru-ôig hQp doanh nghip thông
báo bó ngành, nghê .1dnh doanh khói danh sách ngành, nghê kinh doanh d dáng 1g
vol cci quan dáng k3 kinh doanh):
STT Ten ngành, ngh kinh doanh thrcrc bô khôi danh
sách dâ dãng k
Ban buôn nhiên lieu ran, lOng, khi và các san
phâm lien quan
Chi ti&: Cung i'rng xang dAu, m hang khOng
(bao gôm nhiên lieu, dâu mc bôi trcin và chat lông
chuyên dUng) và xâng dâu khác tai các cãng hang
không san bay; Xuât, nhp khâu xng dâu, m&
hang không (bao gôm nhiên lieu, dâu mr bOi tron
và chat lông chuyên dUng); XAng dâu khác

Ma nganh
4661

Ghi chü

3
.

A

,.

STT Ten ngành, nghe kinh doanh dirçrc bô khoi danh
sách dä däng k
2

XuAt bàn báo, tp chi và các An phm djnh kr

-

Ma nganh

Ghi chu

5813

(Không bao g6m: hoat dng xuAt bàn sách)
3

5819

HoatdngxuAtbankhác
(Khong bao gm: hot dng xuAt bàn sách)

khai trong trw&ng hc,p doanh
3. Sfra tl4i chi tit ngành, nghé kinh doanh sau
nghip thong báo thay dOi n5i dung chi tiêt cza ngành, nghê kinh doanh dd dáng 1g5
vái cc' quan dáng kj kinh doanh):
(7ce

STT

Ten ngành, ngh kinh doanh
thrçrc sfra di chi tit

Hoat dng djch vi h trq trrc tip cho
vn tâi hang khong:
Clii tit: (i) Hoat dng hang không
chung (bay chip ãnh dja hInh, khão sat
dja chat, bay hiu chuãn các dài dan
dung hang không, s1ra chfta bão
duOng duecng din cao the, phiic vii dâu
khi, trông rrng, kiêrn tra môi trtiông,
clru y tê, bay
tim kiêm elm n?n,
phiic viii cho nhim viii chmnh tn, kinh
tê, xA hi); (ii) Djch vi chuyên ngành
hang không khác; (iii) kinh doanh djch
viii thucmg mai, du ljeh, khách san, bàn
hang min thuê tlVc tuyên
tai khu
cách ly clra khâu quôc tê san bay,
trên tãu bay, tai các tinh, thành phô;
(iv) Cung 1mg các djch vi phi1c vi,i k5
thut thi.rmg mai mt dat; các djch vi
tai nhà ga hành khách, ga hang hOa,
trong thành phô và các djch vi phiic vi,i
san d tai các cãng hang không, san
bay; các djch vi khác phiic vii hành
khách, hang hóa di, den vã chuyên tiêp
cüa các hang hang không ni dja và
quôc tê; (v) Trién khai các chucmg
tninh lien quan den tIch
quy
phân phôi, giao djch mua bàn dam, the
cap

va

a

luy,

Ma Ngành, ngh kinh doanh
hctp
(Trzthng
ngành chInh
ngành, nghê kinh doanh
dwçjc tha dOi là ngành,
nghê ldnh doanh chInh thI
a'ánh dáu X dé chQn rn3t
trong các ngành, nghe dâ
kê khai)
5223

4

STT

Ten ngành, ngh kinh doanh
thrç'c sia di chi tit

MA Ngành, nghê kinh doanh
ngành chinh
(Trw&ng
hcrp
ngành, nghê kinh doanh
dwçrc sza dôi là ngành,
ngh kinh doanh chinh thI
dánh dáu X dê chQn rnt
trong các ngành, nghê dâ
kê khai)

Khách hang thrnmg xuyen và eác san
phãm lien quan den chucmg trinh
Khách hang thu?ing xuyên.
2

Hot dng djch vi h
quan den vn tãi

trçr khác lien

5229

Chi ti&: Djch vii giao nhn hang hOa;
Dâu tix và khai thác ha têtng k5 thut tti
các san bay: nhà ga hành khách, hang
hóa, cci sâ ha tang k thut và các djch
vii dông bO trong day chuyên vn tãi
hang không; Vn tãi da phucng thüc;
Logistics (loai trr djch vi kiêm djnh và
cap chüng nhn cho các phumg tin
vn tãi).
3

Di l môi giài, dAu giá. hang hóa

4610

Chi tit: Djch vi dai 1 cho các hang
hang không, các nhà san xuât tâu bay,
dng c, thiêt bj, phii tüng tàu bay, các
cong ty vn tài, du ljch trong rnrâc và
nrncc ngoài
4

Dai1duljch
Chi tit: Vn chuyn hành khách du
ljch, phát triên khu du ljch và dim du
ljch, dai 1 du ljch và kinh doanh djch
vii du ljch khác (doanh nghip chi cung
cap djch vi di.ia khách vào du ljch Vit
Nam (inbound) và lü hành ni dja d6i
v6i khách vào du ljch Vit Nam nhu là
mt ph.n cüa djch vi diia khách vào du
ljchVitNam)

7911

5

Diuhànhtuadu1ich

7912

Chi ti&: Djch viii 1fi hành; kinh doanh
san phm trç)n gói gôm ye may bay và
khách sn kern them bão him, cho
thuê xc ô to, các djch vi giãi trI nhiz
djch vi qua cành, tua tham quan, chcii

5
STT

Ten ngành, ngh kinh doanh
dirçrc sfra dôi chi tit

M
Nganh, ngh kinh doanh
hçrp
ngành chInh
(Trw&ng
ngành, nghe kinh doanh
dwcrc tha dói là ngành,
nghe kinh doanh chInh thi
dánh dâu X dê chQn môt
trong các ngành, nghê dã
kê khaz)

golf (doanh nghip clii cung cp djch vii
dira khách vào du lich Viêt Nam
(inbound) và LU hành ni dja dôi vri
khách vào du ljch Vit Nam nhir là mOt
phãn cUa djch vi dua khách vào du ljch
Vit Nam)
6

Djch vir dt ch và các djch vu h tro'
lien quan den quàng bá va to ch'Crc tua du
ljch

7990

Chi tit: Kinh doanh các djch vii h trçi
lien quan dn quàng bá và to chüc tua du
Ijch khác nhu dt ch khãch sen, cho
thuê xe o to, mua báo hiêm du ljch duâi
dng ban sãnphám bô trçi. Cii the là san
phâm do dôi tác thu ba cung cap,
Vietnam Airlines clii là nhà phân phôi và
huâng hoa hông trên Ca so tuy ch9n cUa
hành khách và hành khách trá them tiên
(doanh nghip clii cung cap djch vi &ra
khách vào du ljch Vit Nam (inbound)
và lU hành nOi dia dOi vOi khách vào du
ljch Vit Nam nhir là mt phn cüa djch
vii &ra khách vào du ljch Vit Nam).
7

Kinh doanh bAt dng san, quyn str
d%lng dat thuOc chü sO hUu, chü si'r
ditng hoc di thuê

6810

Chi tMt: Kinh doanh bAt dng san; Dâu
tu nhà, cong trInh xây dn dé cho
thuê; Dâu tu cãi tao dat và dâu tix các
cong trInh h thng trên dat thuê d cho
thuê dâtdacOhtãng.
8

Hoat dOng cüa các co' sO th thao
Chi tit: hoat dng h bai, san tennis,
bong chuyên, bong rô, bong dá, bong
bàn, câu lông, hoat dng cüa các trung
tam the diic, the hmnh

9311

Phi Ijic II
CHI TIET SIYA DO! DIEu 5 DIEu L VIETNAM AIRLINES
(Kern theo Nghj quylt s O'f/NQ-DHDGD ngày 14/12/2021,)
1. Khoàn 2: bó ni dung v bay phiic vi cho nhim viii "an ninh, quc phông".
2. Khoãn 5: lOai trir "djch vij kim djnh va cAp chirng nhn cho các phuing tin
vn tãi" tai ni dung ye Logistic.
3. Bó Khoãn 9 (XuAt bàn báo, tap chI và các An phAm djnh k5'; Hoat ctng xuAt
bàn khác).
4. Süa cl6i Khoãn 23, 32, 33 nhir sau:
(i) Dai l du ljch: Vn chuyn hành khách du ljch, phát trin khu du ljch và
diem du ljch, dai l du ljch và kinh doanh djch vi du ljch khác (doanh nghip chi cung
cap djch vi di.ra khách vào du ljch Vit Nam (inbound) và lI hãnh ni dja dôi vôi
khách vao du ljch Vit Nam nhu là mt phân cüa djch vi dua khách vào du ljch Vit
Nam).
(ii) Diu hãnh tua du ljch: Djch vii lU hãnh; kinh doanh san phm trçn gói gôm
ye may bay Va khách san kern them bàn hiêm, cho thuê xe ô to, các djchvi giãi trI nhu
djch vi qua cãnh, tua tham quan, chcri golf (doanh nghip chi cung cap djch vii &ra
khách vao du ljch Vit Nam (inbound) và hr hành nOi dja di vâi khách vào du ljch
Vit Nam nhii là mOt phân cüa djch vi dua khách vào du ljch Vit Nam).
(iii)Djch vi dt ch va các dch vi M trçl lien quan dn quãng bá và th chirc tua
du ljch: Kinh doanh cac djch vi h trçv lien quan den quãng bá và to chiirc tua du ljch
khac nhu dt ch6 khách san, cho thuê xe o to, mua bão hirn du ljch duâi dng ban san
phâm bô trçY. Cii th là san phãm do dôi tác thir ba cung cap, Vietnam Airlines chi là
nhà phân phôi Va huâng hoa hông trên cv sr tüy ch9n cña hành khách và hành khách
trã them tiên (doanh nghip chi cung cap djch vi,i dua khách vào du ljch Vit Nam
(inbound) và 1t hành n(i dja dOi vài khách vào du ljch Vit Nam nhu là mOt phãn cüa
djch vit dua khách vào du ljch Vit Nam).
(iv) Djch vi km trü ngAn ngày: kinh doanh liru trü du ljch.
5. Khoãn 34, 35: loai trfr hoat dng dAu giá trong các hoat dng bàn lé.
6: BO Khoãn 41 (Hoat dng djch vit tài chInh khác chua duçic phân vào dâu (trr
bão hiém và bàn hiêm xã hOi)), Khoán 42 (Hot dng h trçi djch vi tài cbinh chua
duqc phân vào dâu).
7. Khoãn 43, 44: loai trCr hoat dung báo chi trong hoat dng san xuAt, phát hãnh
phim video và chucmg trInh truyên hInh.
8. Bô Khoãn 45 v hoat dOng phát thanh.

