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I. Thông tin chung
1. Thông tin khái quát
- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Cảng Chân Mây
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3300515171
- Vốn điều lệ: 308.623.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 308.623.000.000 đồng
- Địa chỉ: Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
- Số điện thoại: (84).054.3891.841;
- Số fax: (84).054.3891.838
- Website: www.chanmayport.com.vn;
- Mã cổ phiếu (nếu có): CMP
2. Quá trình hình thành và phát triển
+ Bến số 1 – Cảng Chân Mây được bắt đầu khởi công xây dựng vào ngày
25/3/2001, sau hơn 2 năm khẩn trương thi công, vào ngày 19/5/2003, công trình
Bến số 1 được Cục Hàng hải Việt Nam công bố hoàn thành và cho phép đón tàu
biển trong và ngoài nước có trọng tải lên đến 30.000DWT. Để kịp thời vận
hành, quản lý cảng ngay sau khi hoàn thành bước xây dựng, UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế có Quyết định số 1048QĐ/UB ngày 22/4/2003 giao cho Ban Quản lý
dự án Chân Mây trực tiếp điều hành Cảng Chân Mây với tổng số cán bộ công
nhân viên 70 người, chủ yếu hình thành từ việc đào tạo, thực tập tại Cảng Sài
Gòn. Đến nay, tổng số nhân sự của Cảng Chân Mây lên đến đến 267 CBCNV.
+ Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và trong khi chờ
làm thủ tục thành lập doanh nghiệp, Ban Quản lý dự án Chân Mây đã lập và
trình UBND tỉnh Đề án thành lập Cảng Chân Mây theo Nghị định số 43/NĐ-CP
ngày 25/04/2006 của Chính phủ. Ngày 07/12/2006, UBND tỉnh đã ra Quyết định
số 2789/QĐ-UB về việc chuyển đổi Ban Quản lý dự án Chân Mây thành Cảng
Chân Mây. Theo đó, Cảng Chân Mây hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp
công lập tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy,
biên chế và tài chính.
+ Ngày 12/01/2007, căn cứ Thông báo số 10/TB-VPCP của Văn phòng
Chính phủ đồng ý về việc chuyển giao Cảng Chân Mây cho Tập đoàn Công
nghiệp tàu thuỷ Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp
tàu thuỷ Việt Nam và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Cảng Chân Mây đã hoàn
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thành các thủ tục cần thiết để ngày 28/09/2007 Hội đồng quản trị Tập đoàn
Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam đã có Quyết định số 3128/QĐ-CNT-TCCB-LĐ
ngày 28 tháng 9 năm 2007 về việc thành lập Công ty TNHH một thành viên
Cảng Chân Mây.
+ Cảng Chân Mây là cảng biển tổng hợp có độ sâu -12,5m, nằm trong vùng
kinh tế trọng điểm Miền Trung, phục vụ cho phát triển công nghiệp, thương mại
và dịch vụ. Cảng có khả năng đón tàu trọng tải lên đến 50.000DWT và tàu du
lịch quốc tế cỡ lớn; có bến chuyên dùng cho tàu 20.000DWT để bốc dỡ các cấu
kiện siêu trường, siêu trọng, đặc biệt là bốc dỡ hàng rời như gỗ dăm, than cám,
cát silic, titan, clinker…với năng suất cao, có thể đạt 15 nghìn tấn/ngày. Lượng
hàng hóa thông qua cảng năm 2012 đạt khoảng 1,4 triệu tấn (Vượt 40% công
suất thiết kế). Nguồn nhân lực của cảng được bố trí phù hợp, có kỹ năng nghiệp
vụ cao có thể thực hiện các công tác nghiệp vụ của một cảng biển hiện đại.
+ Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty còn
gặp nhiều khó khăn như: Lượng hàng hóa thông qua đã vượt công suất thiết kế
của Bến số 1, tình trạng không đủ bến cho tàu làm hàng thường xuyên xảy ra
gây nhiều khó khăn cho kế hoạch điều độ khai thác; cảng chưa có đê chắn sóng
nên bị ảnh hưởng nhiều từ vấn đề thời tiết, làm chậm tiến độ giải phóng hàng
hóa cho chủ hàng; trang thiết bị cơ giới hầu như chỉ đáp ứng cho việc xếp dỡ
hàng rời, chưa thu hút được container, làm giảm tính cạnh tranh của cảng…
+ Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây được chuyển đổi từ Công ty TNHH
MTV Cảng Chân Mây theo Quyết định số 3932/QĐ-BGTVT ngày 17/10/2014
của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển
Công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây, Công ty thành viên hạch toán độc lập
thuộc Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy thành Công ty cổ phần.
+ Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây bắt đầu đi vào hoạt động dưới hình
thức Công ty Cổ phần từ ngày 26/6/2015 theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh
doanh số 3300515171 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần
đầu ngày 28 tháng 11 năm 2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 26 tháng 06
năm 2015.
+ Công ty được cấp chứng nhận đăng ký chứng khoán vào ngày: 01/12/2015.
+ Mã chứng khoán: CMP.
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
- Ngành nghề kinh doanh:
+ Dịch vụ cảng biển (bốc xếp hàng hóa);
+ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải;
+ Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.
- Địa bàn kinh doanh: Thừa Thiên Huế và các tỉnh lân cận.
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4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
- Mô hình quản trị:

- Cơ cấu bộ máy quản lý.
+ Đại hội đồng cổ đông;
+ Hội đồng quản trị;
+ Ban Kiểm soát;
+ Ban Giám đốc;
+ Các phòng chuyên môn;
+ Các xí nghiệp, đội và đơn vị trực thuộc.
- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức khác: Không có.
- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/ vốn góp do tổ chức, công ty khác nắm
giữ: Hiện tại, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy là cổ đông chi phối nắm giữ
98,89% vốn cổ phần của công ty (30.518.500 cổ phần tương đương
305.185.000.000 đồng ).
5. Định hướng phát triển
- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty
+ Trở thành đơn vị khai thác cảng biển chuyên nghiệp hàng đầu tại khu vực
Trung Trung Bộ và trong cả nước;
+ Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông tại Công ty và
các tổ chức khác có cổ phần, vốn góp của Công ty;
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+ Tối đa hóa lợi nhuận và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm
tăng cường tích lũy, tập trung vốn, phân công chuyên môn hóa và hợp tác sản
xuất, nâng cao chất lượng quản lý, hiệu quả kinh doanh, uy tín và khả năng cạnh
tranh của Công ty.
- Mục tiêu cơ bản của công ty trong năm 2016 là phát triển bền vững, đảm bảo
tăng trưởng các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, nâng cao thu nhập và đời sống của
người lao động, đem lại lợi ích tốt nhất cho Công ty, củng cố và phát triển vị thế của
Cảng Chân Mây trên thị trường dịch vụ cảng biển tại miền Trung Việt Nam.
+ Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức theo mô hình Công ty cổ phần để nâng
cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của Công ty.
+ Tăng cường công tác quản trị, điều hành, tổ chức sản xuất, kinh doanh.
+ Hoàn thiện và đổi mới quy trình hoạt động, khai thác đồng thời nâng cấp
Website để khách hàng dễ truy cập tìm kiếm thông tin. Tăng cường công tác
quảng bá thương hiệu, chú trọng triển khai ứng dụng công nghệ vào công tác điều
hành, quản lý.
+ Đầu tư phát triển nguồn nhân lực, thu hút nhân tài, xây dựng đội ngũ cán
bộ theo hướng chuyên nghiệp.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Công ty lập kế hoạch và tiến hành
tất cả các hoạt động kinh doanh theo giấy phép đăng ký kinh doanh và Điều lệ tổ
chức của Công ty phù hợp với năng lực hiện tại theo các quy định của Pháp luật.
Thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.
6. Các rủi ro
- Các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:
+ Rủi ro về kỹ thuật: Sự cố hư hỏng máy móc thiết bị, phương tiện...
+ Rủi ro bất khả kháng: Thiên tai, bão lũ, hạn hán, cháy nổ…
+ Các rủi ro khách quan khác: Chính sách, tiền tệ ….
II. Tình hình hoạt động trong năm
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2015:
+ Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng năm 2015 đạt 2,172 triệu tấn, đạt
125,5% so với kế hoạch (1,730 triệu tấn) và tăng 35,7% so cùng kỳ năm 2014
(1,601 triệu tấn). Trong đó 6 tháng sau khi cổ phần hóa, sản lượng đạt 936 triệu
tấn, đạt 144% so với Nghị quyết số 42/NQ-HĐQT 650.000tấn, tăng 12,9% so
cùng kỳ năm 2014 (829.000 tấn).
+ Tổng số lượt tàu ra vào cảng trong năm 2015 đạt 417 lượt tàu (trong đó
297 lượt tàu nội, 120 lượt tàu ngoại) so với cùng kỳ năm 2014 (254 lượt tàu) tăng
64,2%. Trong 06 tháng cuối năm 2015, tổng số lượt tàu ra vào cảng đạt 189 lượt
(trong đó 133 lượt tàu nội, 56 lượt tàu ngoại) so với cùng kỳ năm 2014 (127 lượt)
tăng 48,8%.
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+ Lượng tàu du lịch đến Cảng Chân Mây năm 2015 là 40 lượt tàu, tăng
33,3% so với cùng kỳ năm 2014 (30 lượt tàu), với tổng số 78.230 lượt khách và
thuyền viên. Trong đó: 06 tháng cuối năm 2015 có 22 lượt tàu du lịch, với 48.305
lượt khách và thuyền viên.
+ Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 đạt 130,360 tỷ đồng,
tăng 44,5% so với kế hoạch giao, tăng 41,8% so với năm 2014. 06 tháng sau cổ
phần hoá, tổng doanh thu đạt được 61,345 tỷ đồng, tăng 49,6% so với Nghị quyết
số 42/NQ-HĐQT (41 tỷ đồng). Quy mô tài sản, vốn sở hữu tăng, hệ số bảo toàn
vốn được đảm bảo an toàn và phát triển.
+ Lợi nhuận trước thuế đạt 34,974 tỷ đồng, tăng 482,9% so với kế hoạch
giao và tăng 331,6% so cùng kỳ năm 2014. 06 tháng sau cổ phần hoá, lợi nhuận
trước thuế đạt 13,541 tỷ đồng, cổ tức đề xuất cho Đại hội cổ đông là 3,864%/năm.
+ Nộp ngân sách 14,903 tỷ đồng tăng 318,6% so với năm 2014 trong đó 06
tháng cuối năm đạt 9,843 tỷ đồng.
- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:
Stt

Nội dung

ĐVT

Kế hoạch
năm 2015

Thực
So với kế
hiện
hoạch
năm 2015 năm 2015

1

Tổng sản lượng

1000 tấn

1.730

2.172

125,5%

2

Doanh thu

Tr.đồng

90.200

130.360

144,5%

3

Lợi nhuận trước thuế

Tr.đồng

6.000

34.974

582,9%

4

Lợi nhuận sau thuế

Tr.đồng

4.000

16.914

422,9%

5

Nộp ngân sách

Tr.đồng

4.000

14.903

372,6%

- Năm 2015, các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận có mức tăng đột phá là
do các nguyên nhân chủ yếu sau:
Sau khi tiến hành cổ phần hoá, công tác thị trường luôn được Cảng Chân
Mây chú trọng và phát triển. Công ty đã chủ động trong việc giao dịch tìm kiếm
khách hàng, đảm bảo giữ vững mối quan hệ tốt đẹp với các khách hàng truyền
thống và khai thác thêm một số khách hàng mới với chủng loại hàng mới. Kế
hoạch sản xuất kinh doanh được lập và điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với diễn
biến thực tế của thị trường. Xây dựng được bảng giá dịch vụ đảm bảo tuân thủ
theo đúng Luật Giá, phù hợp mặt bằng chung và tình hình thực tế của đơn vị.
Dự thảo hợp đồng chặt chẽ, linh hoạt khi đàm phán hợp đồng. Triển khai hợp
đồng kịp thời đến các bộ phận liên quan theo từng nội dung cụ thể. Đối chiếu kết
toán tàu kịp thời, nhanh chóng và thuận tiện với khách hàng. Doanh thu và lợi
nhuận vẫn tăng trưởng cao khi gỗ dăm giảm sản lượng đã thể hiện được sự
thành công của việc chuẩn bị điều chỉnh giá dịch vụ từ tháng 10 của năm 2014
và nghệ thuật đàm phán linh hoạt cho từng đối tác. Tổ chức theo dõi và đối
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chiếu công nợ chính xác, có các biện pháp cụ thể để thu hồi công nợ tránh chiếm
dụng vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
Công tác điều độ thể hiện được tính chủ động trong việc xác báo lịch tàu,
nắm bắt thông tin điều động tàu thuyền cập và rời bến an toàn, phù hợp với điều
kiện thời tiết; điều phối nhân lực, thiết bị kịp thời, khoa học, giải phóng nhanh
hàng hóa cho các chủ hàng trong điều kiện cầu bến quá tải. Tổ chức chuyển tải
toàn bộ thông tin lịch tàu du lịch cho các khách hàng, chủ hàng để chủ động bố trí
lịch tàu hàng phù hợp tránh thiệt hại do chờ tàu Công tác vận hành, bảo dưỡng,
bảo trì thiết bị, máy móc và dây chuyền sản xuất được tiến hành thường xuyên,
đảm bảo sẵn sàng hoạt động tốt khi nhận được yêu cầu triển khai công việc.
Dịch vụ cung ứng tàu biển là một hoạt động gắn liền với dịch vụ cảng biển,
đóng góp quan trọng vào doanh thu của đơn vị. Nghiệp vụ giao nhận, lưu kho,
lưu bãi hàng hóa, cân hàng, theo dõi, thống kê số liệu hàng hóa chính xác, kết
toán với khách hàng nhanh chóng, hạn chế thất thu, giúp cho công tác quản trị
điều hành đạt hiệu quả...góp phần quan trọng trong việc hoàn thành vượt mức kế
hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
Công tác xếp dỡ là hoạt động chủ chốt của đơn vị, đem lại sản lượng,
doanh thu, lợi nhuận và thu nhập chính cho công ty và người lao động. Sau cổ
phần hóa, bộ máy của Xí nghiệp Xếp dỡ và Xí nghiệp Cơ giới đã thực sự chủ
động trong mọi công việc, đội ngũ công nhân yêu nghề, hăng hái thi đua lao
động sáng tạo, tăng cao năng suất lao động, đảm bảo an toàn... mang lại thành
quả khả quan cho năm 2015.
Hoạt động dịch vụ lai dắt của đơn vị cơ bản đáp ứng nhu cầu cho tàu ra vào
cảng. Công tác lai dắt tàu thuyền ra vào cảng đảm bảo an toàn và sẵn sàng tham
gia cứu hộ khi có lệnh điều động. Công tác duy tu và bảo dưỡng tàu được triển
khai thường xuyên. Tập thể thuyền viên tích lũy được kinh nghiệm, tay nghề
được nâng cao, kèm cặp được nhiều thủy thủ, thuyền viên, khi cần có thể thay
thế đảm đương nhiệm vụ kịp thời, góp phần phục vụ tốt cho công việc. Có
những cải tiến mang lại hiệu quả thiết thực.
2. Tổ chức và nhân sự
- Danh sách Ban điều hành và tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
* Ông Nguyễn Hữu Thọ
Chức vụ hiện tại
: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ngày sinh
: 25/10/1956
Giới tính
: Nam
Quốc tịch
: Việt Nam
Quê quán
: Lộc Tiến, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
Trình độ chuyên môn
: Kỹ sư xây dựng dân dụng và Công nghiệp
Số lượng cổ phần đang sở hữu : 4.500 cổ phần
Báo cáo thường niên năm 2015
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Đại diện vốn của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tại Công ty cổ phần
Cảng Chân Mây là 15.295.250 cổ phần chiếm 49,44% vốn điều lệ.
* Ông Huỳnh Văn Toàn
Chức vụ hiện tại
: Tổng giám đốc, thành viên HĐQT
Ngày sinh
: 15/08/1975
Giới tính
: Nam
Quốc tịch
: Việt Nam
Quê quán
: Lộc An, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
Trình độ chuyên môn
: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy
Số lượng cổ phần đang sở hữu : 6.000 cổ phần
Đại diện vốn của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tại Công ty cổ phần
Cảng Chân Mây là 9.155.550 cổ phần chiếm 29,67% vốn điều lệ.
* Ông Lê Chí Phai
Chức vụ hiện tại
: Thành viên HĐQT chuyên trách
Ngày sinh
: 21/07/1979
Giới tính
: Nam
Quốc tịch
: Việt Nam
Quê quán
: Lộc Điền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
Trình độ chuyên môn
: Cử nhân kinh tế - Ngoại thương
Số lượng cổ phần đang sở hữu : 2.500 cổ phần
Đại diện vốn của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tại Công ty cổ phần
Cảng Chân Mây là 6.103.700 cổ phần chiếm 19,78% vốn điều lệ.
* Ông Ngô Khánh Toàn
Chức vụ hiện tại
: Trưởng ban kiểm soát
Ngày sinh
: 18/10/1979
Giới tính
: Nam
Quốc tịch
: Việt Nam
Quê quán
: Lộc Điền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
Trình độ chuyên môn
: Cử nhân kinh tế - Kế toán
Số lượng cổ phần đang sở hữu : 1.900 cổ phần
* Ông Trần Văn Phong
Chức vụ hiện tại
: Phó tổng giám đốc
Ngày sinh
: 25/03/1965
Giới tính
: Nam
Quốc tịch
: Việt Nam
Quê quán
: Phú Bình, Thành Phố Huế, Thừa Thiên Huế
Báo cáo thường niên năm 2015
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Trình độ chuyên môn
: Cử nhân kinh tế - Quản trị kinh doanh
Số lượng cổ phần đang sở hữu : 7.900 cổ phần
* Ông Nguyễn Thành Công
Chức vụ hiện tại
: Phó tổng giám đốc
Ngày sinh
: 28/02/76
Giới tính
: Nam
Quốc tịch
: Việt Nam
Quê quán
: Triệu Hòa, Triệu Phong, Quảng Trị
Trình độ chuyên môn
: Kỹ sư kinh tế vận tải biển
Số lượng cổ phần đang sở hữu : 1.800 cổ phần
* Bà Hồ Hoàng Thi
Chức vụ hiện tại
: Kế toán trưởng
Ngày sinh
: 14/04/1978
Giới tính
: Nam
Quốc tịch
: Việt Nam
Quê quán
: Lộc An, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
Trình độ chuyên môn
: Cử nhân Kế toán, Cử nhân QTKD
Số lượng cổ phần đang sở hữu : 6.300 cổ phần
- Những thay đổi trong ban điều hành trong năm 2015: Không có
- Số lượng cán bộ, nhân viên, chính sách đối với người lao động.
+ Tổng số lao động của công ty năm 2015 là 271 người trong đó có 42 lao
động nữ; 100% lao động đều có việc làm.
+ Công ty luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người
lao động theo quy định của Bộ Luật lao động và các chế độ, chính sách hiện
hành của Nhà nước. Thu nhập bình quân/lao động năm 2015 đạt 12,185 triệu
đồng/người/tháng tăng 48% so với năm 2014 (8,255 triệu đồng).
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án
a) Các dự án đầu tư lớn:
TT

Tên dự án (BCĐT)

Tổng mức
Thực hiện hết
đầu tư
năm 2015
(Triệu đồng) (Triệu đồng)
1.000
419

1

Hệ thống xả thải

2

Nạo vét Khu đậu tàu
Gia công máng làm hàng
Clinker 1,2

5.500

3.837

850

850

Kiểm định định kỳ Bến số 1

432

390

3
4
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5
6
7

Sửa chữa bảo trì Bến số 1Cảng Chân Mây
Dự án nâng cấp Bến số 1
Cảng Chân Mây
Bến số 2

503,06

250,54

78.788

47.645

865.000

694

b) Các công ty con, công ty liên kết: Không có
4. Tình hình tài chính
a) Tình hình tài chính:
Chỉ tiêu

Năm 2014

Tổng giá trị tài sản
Doanh thu thuần
Lợi nhuận từ hoạt động
kinh doanh

Năm 2015

Tỷ lệ %

293.103.506.398 468.630.140.179

59,89%

91.945.464.347 130.359.681.887

41,78%

8.228.956.771

34.957.170.309

324,81%

Lợi nhuận khác

- 126.077.962

16.441.685

-113,04%

Lợi nhuận trước thuế

8.102.878.809

34.973.611.994

331,62%

Lợi nhuận sau thuế

6.177.253.971

26.914.654.116

335,71%

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức

3,846%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:
Chỉ tiêu
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn
(Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)
+ Hệ số thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn)
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Năm 2014

Năm 2015

2,75

2,68

2,62

2,60

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản

0,25

0,32

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

0,34

0,48

17,04

16,55

0,31

0,28

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
+ Vòng quay hàng tồn kho
(Giá vốn hàng bán/HTK bình quân)
Doanh thu thuần/Tổng tài sản
Báo cáo thường niên năm 2015
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4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

0,07

0,21

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu

0,03

0,08

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh
doanh/Doanh thu thuần

0,02

0,06

0,09

0,27

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
a) Cổ phần:
Tổng số cổ phần đang lưu hành là 30.862.300 cổ phần, trong đó có 343.800
cổ phần phổ thông được tự do chuyển nhượng, số cổ phần còn lại (30.518.500 cổ
phần) được chuyển nhượng theo chủ trương thoái vốn của Chính phủ.
b) Cơ cấu cổ đông:
Stt

I

II

III

Danh mục

Số cổ
đông

Số lượng
cổ phần

Tỷ lệ
%

Cổ đông lớn

1

Cổ đông nhỏ

256

343.800

1,11%

Tổng cộng:

257

30.862.300

100%

30.518.500 98,89%

4

Cổ đông cá nhân

253

303.800

0,98%

Tổng cộng:

257

30.862.300

100%

1

30.518.500 98,89%

Cổ đông khác

256

343.800

1,11%

Tổng cộng:

257

30.862.300

100%

257

30.862.300

100%

IV Cổ đông trong nước
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Cổ đông nước ngoài
Tổng cộng:

0
257

0

0,00%

30.862.300

100%

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có.
d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có
e) Các chứng khoán khác: Không
III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
a) Hoạt động SXKD năm 2015 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã hoàn
thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 đề ra, cụ thể:
Kế
Thực
Thực
So với
So với
hoạch
hiện
hiện
cùng kế hoạch
Stt
Nội dung
năm
năm
năm
kỳ
năm
2015
2015
2014
2014
2015
1

Doanh thu (Tr.đồng)

2

Lợi nhuận(Tr.đồng)

90.200 130.360
6.000

34.974

91.945 141,8%

144,5%

8.103 431,6%

582,9%

- Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 đạt 130,360 tỷ đồng,
tăng 44,5% so với kế hoạch giao, tăng 41,8% so với năm 2014. 06 tháng sau cổ
phần hoá, tổng doanh thu đạt được 61,345 tỷ đồng, tăng 49,6% so với Nghị
quyết số 42/NQ-HĐQT (41 tỷ đồng). Quy mô tài sản, vốn sở hữu tăng, hệ số
bảo toàn vốn được đảm bảo an toàn và phát triển. Điều này cho thấy việc quản
trị sản xuất có hiệu quả, đặc biệt là việc nâng cao năng suất lao động trong việc
xếp dỡ hàng hóa.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 34,974 tỷ đồng, tăng 482,9% so với kế hoạch
giao và tăng 331,6% so cùng kỳ năm 2014. Sáu tháng sau khi cổ phần hoá, lợi
nhuận trước thuế đạt 13,541 tỷ đồng. Đạt được kết quả trên là nhờ sự chỉ đạo,
định hướng kịp thời từ HĐQT, đặt biệt là chính sách về giá và việc thực hiện
đồng bộ các giải pháp trong quá trình điều hành của Ban Giám đốc như: tổ
chức và khai thác tốt hoạt động bốc xếp, lưu kho, bãi; Nâng cao chất lượng
thực hiện dịch vụ; thanh lý các tài sản cố định sử dụng không hiệu quả; thu hồi
công nợ khó đòi đã trích lập.
b) Những tiến bộ công ty đã đạt được.
Trong năm 2015, kinh tế - xã hội nước ta trước bối cảnh thế giới vừa có
những thuận lợi, nhưng cũng không ít rủi ro, thách thức và tiềm ẩn nhiều yếu tố
phức tạp và diễn biến khó lường. Bên cạnh việc phấn đấu hoàn thành kế hoạch
sản xuất kinh doanh, đơn vị phải thực hiện nhiều chủ trương lớn của Bộ Giao
thông vận tải, của tỉnh Thừa Thiên Huế và Tổng công ty. Đứng trước tình hình
đó, Lãnh đạo Công ty cùng tập thể người lao động với truyền thống đoàn kết,
Báo cáo thường niên năm 2015
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thống nhất đã phát huy năng lực điều hành, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nổ
lực phấn đấu, năng động sáng tạo, cùng vượt qua khó khăn trước mắt để tìm ra
cơ hội cho đơn vị nhằm hướng đến những mục tiêu phát triển bền vững.
+ Hợp tác quốc tế: Công ty đã hợp tác với hãng tàu Royal Carbbean trong
việc nâng cấp Bến số 1 để có thể tiếp nhận cùng lúc 2 tàu với tổng chiều dài
đến 360m, góp phần tăng 20% công suất bến, tăng thêm sản lượng, doanh thu
và giải quyết được một phần của tình trạng thiếu bến cập tàu. Thông qua việc
hợp tác quốc tế, thương hiệu của Cảng Chân Mây đã nâng lên một tầm cao mới
khi là cảng duy nhất của Việt Nam tiếp nhận được cỡ tàu Oasis of the Seas tàu khách lớn nhất thế giới.
+ Công tác đối ngoại : Quan hệ tốt với cơ quan Ngân hàng, thuế, đơn vị đối
tác khách hàng. Chu trình thu hồi vốn nhanh đem lại hiệu quả.
+ Phát huy tối đa năng lực của mỗi thành viên trong Công ty, không ngừng
cải tiến bộ máy quản lý để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
+ Chỉ đạo chặt chẽ công tác quy hoạch cán bộ, đào tạo nâng cao trình độ
chuyên môn trên cơ sở mục tiêu chiến lược và nhiệm vụ sản xuất của Công ty.
+ Tiết kiệm chi phí, phân tích chi tiết các hoạt động SXKD, tập trung nâng
cao năng suất xếp dỡ.
+ Ban điều hành và các bộ phận liên quan thường xuyên kiểm tra tình hình
kho tàng, bến bãi, cầu cảng, máy móc để sửa chữa, bảo trì và bảo dưỡng.
+ Tích cực thu hồi công nợ, làm lành mạnh tài chính của Công ty, cuối năm
giảm nợ xấu.
+ Tập trung khảo sát kiểm tra các thiết bị mua sắm, các thiết bị dự phòng
nóng phục vụ thay thế khi sửa chữa.
+ Xây dựng được bảng giá dịch vụ đảm bảo tuân thủ theo đúng Luật Giá,
phù hợp mặt bằng chung và tình hình thực tế của đơn vị. Dự thảo hợp đồng chặt
chẽ, linh hoạt khi đàm phán hợp đồng.
2. Tình hình tài chính
a) Tình hình tài sản
- Giá trị đầu tư trong năm 2015 là 86.573 triệu đồng từ vốn huy động, vốn
của đối tác liên kết và vốn tự có. Trong đó, Công ty đã thực hiện đầu tư các hạng
mục để nâng cấp Bến số 01, đầu tư xây dựng hệ thống xã thải, thực hiện nạo vét
khu đậu tàu, gia công 2 máng làm hàng Clinker, kiểm định Bến số 1, sửa chữa
bảo trì bến số 1, và thực hiện các công đoạn đầu tiên của việc chuẩn bị đầu tư
xây dựng bến số 02…
- Về nợ xấu : Trong năm 2015, Công ty đã tích cực thu hồi công nợ. Tính đến
31/12/2015 tổng công nợ là: 16.269.129.076 đồng, trong đó nợ khó đòi là
939.629.480 đồng.
b) Tình hình nợ phải trả:
Trong năm 2015 công ty đã hoàn thành việc trả nợ cho khách hàng đúng hạn .
Báo cáo thường niên năm 2015
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3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
- Công ty đã thực hiện kiện toàn lại bộ máy sang mô hình công ty cổ phần
từ mô hình công ty TNHH MTV, công ty đã củng cố lại mô hình tổ chức sau cổ
phần hóa cho phù hợp với tình hình kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp để
phục vụ và phát huy tối đa khả năng của cán bộ trong công ty theo định hướng
“Quản trị theo mục tiêu”. Bổ sung, điều chuyển lao động giữa các xí nghiệp,
phòng, đội phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh của toàn công ty.
- Trong năm 2015, Ban giám đốc đã tổ chức triển khai xây dựng và ban
hành các quy chế hoạt động của công ty theo mô hình công ty cổ phần như Quy
chế tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Cảng Chân Mây, Quy chế Phân
cấp, ủy quyền cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty,
Quy chế tổ chức và hoạt động HĐQT công ty cổ phần Cảng Chân Mây, Quy chế
chi tiêu nội bộ và công ty cũng đang triển khai dự thảo các quy chế như Quy chế
tuyển dụng và đào tạo, Quy chế tuyển dụng và đào tạo…
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai
a) Mục tiêu cơ bản của công ty trong năm 2016: Phát triển bền vững, đảm bảo tăng
trưởng các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, nâng cao thu nhập và đời sống của
người lao động, đem lại lợi ích tốt nhất cho Công ty, củng cố và phát triển vị thế của
Cảng Chân Mây trên thị trường dịch vụ cảng biển tại miền Trung Việt Nam.
- Tiếp tục hoàn thiện theo mô hình Công ty cổ phần để nâng cao hiệu quả
kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của Công ty.
- Tăng cường công tác quản trị, điều hành, tổ chức sản xuất, kinh doanh.
- Hoàn thiện và đổi mới quy trình hoạt động, khai thác đồng thời nâng cấp
Website để khách hàng dễ truy cập tìm kiếm thông tin. Tăng cường công tác
quảng bá thương hiệu, chú trọng triển khai ứng dụng công nghệ vào công tác
điều hành, quản lý.
- Đầu tư phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ theo hướng
chuyên nghiệp
+ Về thị trường: khai thác tối đa lượng hàng tại thị trường Thừa Thiên Huế,
nghiên cứu phương thức tiếp thị và thu hút tốt thị trường Quảng Trị, Quảng
Bình, Đà Nẵng và từng bước tiếp cận và lan toả sang khu vực tuyến hành lang
kinh tế Đông Tây, chú trọng vùng Sanavakhet và Đông bắc Thái Lan.
+ Về cơ sở vật chất trang thiết bị: Đầu tư xây dựng kịp thời bến số 2; hoàn
thành Dự án nâng cấp Bến số 1 để tiếp nhận cỡ tàu Oasis có trọng tải đến
240.000GRT, dài 362m; đồng thời lập phương án nâng cấp cho Bến số 1 tiếp
nhận tàu hàng trọng tải 50.000DWT và phương án khai thác tối đa tuyến bến
phía biển có thể tiếp nhận cùng lúc nhiều tàu với tổng chiều dài 360m.
+ Về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý: Xây dựng bộ máy quản lý phù hợp,
đảm bảo nâng cao tính linh hoạt và quyền tự chủ, đảm bảo tính kỷ luật, thiết lập
mối quan hệ hợp tác hữu cơ giữa các phòng ban chức năng của Công ty, phát
Báo cáo thường niên năm 2015
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huy sức mạnh tổng hợp trong toàn công ty. Phát huy tinh thần đoàn kết, trao dồi
truyền thống tốt đẹp của Công ty.
+ Về chính sách đối với người lao động: Tiếp tục hoàn thiện các chế độ
khuyến khích và đãi ngộ đối với những lao động có tâm huyết, có trình độ, có
đóng góp cho sự phát triển của công ty đồng thời xử lý nghiêm theo quy định
của pháp luật và Nội quy lao động của Công ty đối với những lao động yếu kém,
vô kỷ luật. Duy trì chế độ phúc lợi, đảm bảo đời sống tinh thần và vật chất cho
người lao động.
+ Về công tác điều hành: Tập trung nâng cao năng lực điều hành sản xuất;
nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực xếp dỡ; khai thác có hiệu quả, đáp ứng
nhu cầu phát triển; mở rộng hoạt động đầu tư góp vốn sản xuất kinh doanh khi
có điều kiện thích hợp nhằm để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.
b. Các chỉ tiêu chủ yếu:
- Kế hoạch sản lượng: Tổng sản lượng hàng thông qua: 2.255.000 tấn
- Kế hoạch tài chính
+ Tổng doanh thu:
130.581.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế: 29.648.000.000 đồng
+ Lợi nhận sau thuế:
23.125.000.000 đồng
+ Cổ tức cho cổ đông:
5,2%
- Kế hoạch lao động
+ Lao động đầu kỳ : 271 người (bao gồm Ban điều hành Cty)
+ Tuyển mới
: 04 người
+ Lao động cuối kỳ : 275 người
- Kế hoạch đào tạo
+ Số lượt đào tào
: 350 lượt
+ Tổng chi phí đào tạo
: 300.000.000 đồng
- Kế hoạch đầu tư XDCB và mua sắm trang thiết bị: 115,756 tỷ đồng (bao
gồm các hạng mục sau)
Kế hoạch
Tổng mức
giải ngân
Stt
Tên dự án
đầu tư
năm 2016
(triệu đồng)
(triệu đồng)
1

Dự án: Bến số 2

2

Cải tạo nâng cấp Cửa hàng xăng dầu
Xây dựng nhà công vụ - nhà nghỉ cho cán
bộ nữ - Cảng Chân Mây

3
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4
5
6
7

Xây dựng nhà - Nhà khách - Cảng Chân
Mây
Kiểm định nâng cấp bến 120m tiếp nhận
tàu 3.000DWT
Nạo vét điều chỉnh mở rộng luồng, vũng
quay tàu của bến trong ( Bến 120m)
Kiểm định nâng cấp Bến số 1 - Cảng
Chân Mây tiếp nhận tàu 50.000DWT và
phương án khai thác tối đa BS1

1.500

1.500

500

500

4.300

4.556

500

500

8

Thảm bê tông nhựa mặt cầu

3.000

3.000

9

Sửa chữa Bến số 1 Cảng Chân Mây

2.000

2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.300

1.300

12.000

12.000

Xây dựng nhà vệ sinh công cộng - Cảng
Chân Mây
11 Gia công máng làm hàng Clinker 3,4 (2 cái)
10

12 Mua sắm xe ô tô 7 chỗ
13 Mua cẩu bánh lốp, sức nâng 80 tấn
14

Mua sắm phụ tùng dự phòng thiết bị cơ
giới và sửa chữa khác

3.000

3.000

15

Mua sắm dự phòng tấm nhựa phủ bề mặt
cho đệm va Shibata SPC

1.000

1.000

- Nguồn vốn đầu tư trên được thực hiện từ nguồn vốn vay và vốn tự có của
Công ty.
- Dự kiến về huy động nguồn vốn kinh doanh lưu động: Vốn tự có
5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không có
IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty
Năm 2015, dù gặp nhiều khó khăn khi mới chuyển sang hoạt động theo mô
hình công ty cổ phần. Tuy vậy, với việc tận dụng tốt vị trí địa lý, điều kiện tự
nhiên, độ sâu khu nước, khả năng kết nối thuận lợi và điều kiện Bến số 1 - Cảng
Chân Mây có thể tiếp nhận tàu chở dăm gỗ trọng tải đến 50.000DWT giảm tải,
tàu khách 100.000 GRT... Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất
kinh doanh, mang lại nguồn thu tốt cho đơn vị và dần tạo niềm tin cho các cổ
đông đầu tư vào công ty.
Công ty có những thuận lợi cơ bản như: Bến số 1 - Cảng Chân Mây có độ
sâu khu nước -12,5m và cùng hệ thống đường bộ mới được đầu tư hoàn chỉnh đã
Báo cáo thường niên năm 2015
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tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút nguồn trung chuyển về cảng; nhà máy xi
măng Đồng Lâm sau nhiều năm đầu tư, đến năm 2015 đã bắt đầu xuất sản phẩm
và nhập nguyên liệu qua cảng với sản lượng gần 800.000 tấn; hiệp hội Du
thuyền châu Á đã chọn Cảng Chân Mây là một trong 46 điểm dừng chân cho các
du thuyền ở khu vực Đông Nam Á, tạo điều kiện hợp tác thành công với hãng
tàu Royal Caribbean về Dự án nâng cấp Bến số 1 - Cảng Chân Mây đủ khă năng
tiếp nhận tàu khách trọng tải 240.000 GRT, dài 361m; bộ máy tổ chức dần được
ổn định, đội ngũ CBCNV đúc rút được nhiều kinh nghiệm, phát huy được tính
chủ động sáng tạo, có nhiều sáng kiến và giải pháp hợp lý nhằm nâng cao năng
suất lao động, liên tục hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.
Bên cạnh những thuận lợi, công ty cũng đối mặt với rất nhiều khó khăn, đó
là việc đã trải qua hơn 12 năm hoạt động, Bến số 1 - Cảng Chân Mây cần phải
duy tu, bảo dưỡng các khu đậu tàu, vũng quay tàu dẫn đến tốc độ trung chuyển
hàng hóa qua cảng có lúc bị chậm trễ; hiện tại, tuyến mép trong 120m - Cảng
Chân Mây chỉ áp dụng tàu cỡ 2.000 DWT thay vì 3.000 DWT như trước đây đã
làm cho nhiều tàu phải chờ đợi cập bến từ 04 -05 ngày; nguồn lực tài chính còn
hạn chế ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư mở rộng và đầu tư chiều sâu để đáp ứng
yêu cầu SXKD ngày một gia tăng; chủ trương kiểm soát tải trọng của Chính phủ
là một chủ trương đúng đắn, tuy vậy, việc các văn bản hướng dẫn về công tác
kiểm soát tải trọng chưa thống nhất, các lực lượng chức năng chưa phối hợp
đồng bộ nên công tác kiểm soát tải trọng của đơn vị còn gặp nhiều trở ngại; tình
hình đặt ngư lưới cụ trái phép và vi phạm an toàn hàng hải trong luồng tàu, khu
đậu tàu của Cảng Chân Mây lại tiếp tục tái diễn phức tạp. Những yếu tố đó đã
phần nào gây trở ngại cho quá trình phát triển và tác động tiêu cực đến hiệu quả
của hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Năm 2015, doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đạt
130,360 tỷ đồng, tăng 44,5% so với kế hoạch, tăng 41,8% so với năm 2014. Lợi
nhuận trước thuế đạt 34,974 tỷ đồng, tăng 482,9% so với kế hoạch và tăng 331,6%
so cùng kỳ năm 2014, lợi nhuận sau thuế đạt 26,914 tỷ đồng, tăng 336% so với kế
hoạch và tăng 331,6% so cùng kỳ năm 2014. Điều này cũng làm cho tỷ suất lợi
nhuận sau thuế trên vốn điều lệ thực hiện được trong năm 2015 đạt cao hơn rất
nhiều so với kế hoạch đề ra.
Stt

Nội dung

ĐVT

Kế hoạch
năm 2015

Thực hiện
năm 2015

% hoàn
thành

1

Doanh thu

Tr.đồng

90.200

130.360

144,5%

2

Lợi nhuận trước thuế

Tr.đồng

6.000

34.974

582,9%

3

Lợi nhuận sau thuế

Tr.đồng

4.000

16.914

422,9%

4

Tỷ suất LN trên vốn

%

1,30

5,48

422,9%
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2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty
Trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban
điều hành đã chấp hành đầy đủ các quy định của các bộ luật: Luật doanh nghiệp,
Luật lao động, các Luật thuế, thực hiện đầy đủ các quy định theo Điều lệ công
ty, theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị công ty, và
theo Quy chế phân cấp ủy quyền của công ty.
Ban Tổng giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD của đơn vị phù hợp với
nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ
đúng Điều lệ Công ty, Quy định của pháp luật;
Ban Tổng giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của công ty
nên đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng
thời đã ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có
hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;
Tổng giám đốc đã chủ động trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh
doanh và nâng cao chất lượng kinh doanh khai thác cảng
Ban giám đốc đã điều hành công tác sản xuất kinh doanh đạt các chỉ tiêu
kinh tế kế hoạch đề ra đem lại lợi nhuận cho công ty và cổ tức cho các cổ đông.
HĐQT công ty đã theo dõi và nắm bắt chặt chẽ quá trình điều hành và kinh
doanh, thông qua các báo cáo văn bản của Ban điều hành gửi HĐQT.
Hội đồng quản trị đã giải quyết 08 tờ trình của Tổng giám đốc trong các
lĩnh vực: bổ nhiệm cán bộ, thành lập các hội đồng chuyên môn, ban hành các
quy chế, quy định; đầu tư dự án và phương tiện thiết bị, kế hoạch sản xuất kinh
doanh năm 2015, kế hoạch tài chính... theo đúng thẩm quyền quy định tại Điều
lệ và các quy định liên quan của pháp luật.
Thu nhập của người lao động ổn định người lao động yên tâm công tác gắn
bó lâu dài với Công ty.
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
Theo dự báo năm 2016, tình hình kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục diễn
biến phức tạp; tốc độ phục hồi nền kinh tế chậm và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việc
hình thành Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015 cùng với việc ký kết và triển
khai các hiệp định thương mại tự do mở ra nhiều cơ hội phát triển, nhưng cũng
tạo ra những khó khăn, thách thức rất lớn phải nổ lực vượt qua trong năm 2016.
Năm 2016, cũng sẽ là năm thực sự khó khăn và thách thức với Cảng Chân
Mây khi tình hình Bến số 1 - Cảng Chân Mây đã vượt quá công suất thiết kế,
kho bãi thiếu hụt và đã xuất hiện đối tượng cạnh tranh khi Công ty Hào Hưng
đầu tư xây dựng Bến số 3...Trước những khó khăn thách thức đó, mục tiêu cơ
bản của công ty trong năm 2016 là phải chọn lọc những hướng đi thích hợp để
phát triển bền vững, đảm bảo các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, nâng cao thu
nhập và đời sống của người lao động, đem lại lợi ích tốt nhất cho Công ty, củng
cố và phát triển vị thế của Cảng Chân Mây trên thị trường dịch vụ cảng biển tại
Báo cáo thường niên năm 2015
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miền Trung Việt Nam. Năm 2016 sẽ là năm Công ty hoạt động hoàn toàn theo
mô hình Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch
2016 như sau:
- Kế hoạch sản lượng: Tổng sản lượng hàng thông qua: 2.255.000 tấn
- Kế hoạch tài chính
+ Tổng doanh thu:
130.581.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế: 29.648.000.000 đồng
+ Lợi nhận sau thuế:
23.125.000.000 đồng
+ Cổ tức cho cổ đông: 5,2%
Nhóm giải pháp, định hướng trong năm 2016 như sau:
- Hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 do Đại hội
đồng cổ đông thông qua đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm; chú trọng công
tác quản trị, quản lý và điều hành kinh doanh khai thác cảng an toàn, ổn định,
đảm bảo chất lượng dịch vụ và hiệu quả; triển khai có hiệu quả các nghị quyết
của HĐQT.
- Tiếp tục cập nhật, điều chỉnh các quy chế, quy định, quy trình, hệ thống
định mức kinh tế kỹ thuật hiện có tại công ty phù hợp với tình hình thực tế; tăng
cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro.
- Tiếp tục triển khai hoàn thiện công tác sắp xếp, tái cấu trúc theo định
hướng và kế hoạch đã đề ra; rà soát, hoàn thiện công tác lập quy hoạch, kế
hoạch 5 năm và chiến lược phát triển của công ty.
- Đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển, trong đó tập trung vào dự án trọng
điểm Bến số 2; đầu tư bổ sung đầy đủ các hạng mục công trình phụ trợ tạo điều
kiện thuận lợi cho khách hàng đến làm việc cũng như tiện nghi cho CBCNV.
- Đẩy mạnh công tác sáng kiến, cải tiến, hợp lý hoá sản xuất kinh doanh;
hoàn thiện định mức xếp dỡ và trả lương chính xác theo năng suất, mức độ hoàn
thành nhiệm vụ... nhằm cải thiện chất lượng sản phẩm dịch vụ, tiết kiệm chi phí
và nâng cao năng lực cạnh tranh.
V. Quản trị công ty
1. Hội đồng quản trị
a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:
Tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 19/04/2015, các cổ đông đã
bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 03 thành viên:
+ Ông Nguyễn Hữu Thọ : Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật
+ Ông Huỳnh Văn Toàn : Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty
+ Ông Lê Chí Phai
: Thành viên chuyên trách HĐQT
Lúc 16g00 cùng ngày (ngày 19/04/2015), Hội đồng quản trị công ty đã họp
phiên đầu tiên và nhất trí bầu Ông Nguyễn Hữu Thọ giữ chức vụ Chủ tịch
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HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 và
thông qua phân công nhiệm vụ của các thành viên trong Hội đồng quản trị.
b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Chủ tịch Hội đồng quản trị đã có quyết
định thành lập Ban thư ký Hội đồng quản trị với các thành viên:
+ Ông Hoàng Trung Chính
: Trưởng ban
+ Bà Tôn Nữ Huỳnh Phương
: Thành viên
+ Bà Lê Thị Ni Na
: Thành viên
+ Ông Lê Văn Tiến
: Thành viên
c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:
Hội đồng quản trị gồm 3 thành viên, trong đó có 1 Chủ tịch, 1 thành viên
kiêm Tổng giám đốc và 01 thành viên chuyên trách:
Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ
đông, trong năm 2015, HĐQT với 03 thành viên đương nhiệm đã tích cực thực
hiện nhiệm vụ theo chuẩn mực quản trị của công ty cổ phần. HĐQT được tổ
chức hoạt động theo đúng sự phân công, ủy quyền cho các thành viên HĐQT
theo từng lĩnh vực chuyên môn.
Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc
kịp thời hoạt động của Ban điều hành thông qua; tham dự và có ý kiến chỉ đạo
trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc triển khai các nghị
quyết, quyết định của HĐQT hoặc về việc chuẩn bị các đề án, dự án để trình
HĐQT; tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp của các Hội đồng
chuyên môn công ty, công tác tổ chức lao động, các cuộc họp về xây dựng chính
sách giá, chiến lược sản xuất kinh doanh, kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo
và kiểm điểm các công tác trọng điểm...; theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành
sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi báo
cáo HĐQT; trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban điều hành trong một số vấn
đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.
Hoạt động của thành viên HĐQT không điều hành: HĐQT có 01 thành
viên HĐQT hoạt động chuyên trách, đã tham dự đầy đủ các cuộc họp và tham
gia ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề quyết định của HĐQT; tham gia
giám sát, chỉ đạo hoạt động của ban điều hành theo phân công của HĐQT.
Hội đồng quản trị thực hiện 12 cuộc họp Hội đồng Quản trị định kỳ và đột
xuất, ban hành 12 Nghị quyết và 15 Quyết định nhằm tăng cường công tác quản
trị cũng như giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. Ngoài ra,
HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối
hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các
phiên họp, các thành viên tham dự đầy đủ, các thành viên Ban kiểm soát cùng
tham dự.
Các quyết định thông qua tại phiên họp đều thống nhất ý kiến của các thành
viên tham dự và lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản đúng theo quy định của
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Điều lệ công ty và các quy định pháp luật liên quan. Nội dung các phiên họp đều
giải quyết những vấn đề quan trọng, kịp thời đáp ứng nhiệm vụ sản xuất kinh
doanh. Về cơ bản, HĐQT đã quyết định các chiến lược, chủ trương, cơ cấu giá
dịch vụ và các giải pháp kinh tế, kỹ thuật phù hợp với chủ trương, chính sách
của nhà nước và bối cảnh thị trường.
Ngoài các phiên họp định kỳ, bất thường, HĐQT còn tham gia giao ban
công việc hàng tuần, hàng tháng để kiểm tra, đánh giá công việc của HĐQT và
giám sát việc thực hiện của Ban điều hành đối các Nghị quyết, Quyết định của
HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Theo quy định đối với công ty đại chúng, Hội đồng quản trị đã có báo cáo
tình hình quản trị năm 2015 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, qua đó nâng
cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị, đồng thời giúp cổ đông nắm rõ tình
hình hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó, công ty cũng thực hiện đầy đủ nghĩa
vụ công bố thông tin cho Quý cổ đông được biết tại địa chỉ website :
“chanmayport.com.vn”.
Nhìn chung trong năm 2015, có thể nói hoạt động của HĐQT đã đạt được
những kết quả tương đối khả quan.
Trên cơ sở kết quả các cuộc họp, HĐQT đã ban hành nhiều Quyết
định/Nghị quyết làm cơ sở cho Ban điều hành triển khai các hoạt động SXKD
như sau:
Stt

1

2
3

Số Nghị quyết/ Ngày ban
Quyết định
hành

Nội dung

Thống nhất quy trình ký kết hợp đồng
01/NQ-HĐQT 10/07/2015 giao dịch tài sản có giá trị nhỏ hơn 35%
tổng giá trị tài sản
Đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty
30/NQ-HĐQT 07/08/2015 tại thị trường giao dịch chứng khoán của
các công ty đại chúng chưa niêm yết
Nghị quyết kiểm định định kỳ Bến số 1 31/NQ-HĐQT 10/08/2015
Cảng Chân Mây

4

Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh
42/NQ-HĐQT 20/08/2015 doanh 6 tháng đầu năm 2015, kế hoạch 6
tháng cuối năm 2015 và năm 2016

5

44/NQ-HĐQT 24/08/2015

6

Nghị quyết về đầu tư mua sắm thùng bốc
xếp Clinker
Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động
của Công ty, quy chế tổ chức và hoạt động
46/NQ-HĐQT 25/08/2015
của Hội đồng quản trị, Quy chế phân cấp,
ủy quyền cho Thành viên Hội đồng quản trị
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7

82/NQ-HĐQT 18/09/2015

Về việc Tổ chức Lễ Khánh thành công
trình Nâng cấp Bến số 1 - Cảng Chân Mây

Nghị quyết phê duyệt báo cáo tài chính
quý III/2015
Phê duyệt đầu tư xây dựng lát gạch sân
9 175/NQ-HĐQT 18/11/2015
nhà chờ, kết hợp bán hàng lưu niệm
Thuê xe ôtô phục vụ cho hoạt động của
10 215/NQ-HĐQT 11/12/2015
công ty
Thống nhất phê duyệt cước dịch vụ cảng
11 258/NQ-HĐQT 31/12/2015
biển năm 2016
8

122/NQ-HĐQT 22/10/2015

12 260/NQ-HĐQT 31/12/2015
13
14
15
16

02/QĐ-HĐQT 10/07/2015

Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2015
Thành lập Tổ thư ký Hội đồng quản trị

Thành lập Ban chỉ huy phòng chống
35/QĐ-HĐQT 14/08/2015 thiên tai, phòng chống cháy nổ và tìm
kiếm cứu nạn
36/QĐ-HĐQT 14/08/2015 Thành lập Ban An toàn - vệ sinh lao
động
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động
47/QĐ-HĐQT 26/08/2015
của Hội đồng quản trị
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động
của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

17

49/QĐ-HĐQT 26/08/2015

18

Ban hành Quy chế phân cấp, ủy quyền
50/QĐ-HĐQT 28/08/2015 cho Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
cổ phần Cảng Chân Mây

19 141/QĐ-HĐQT 05/11/2015

Phê duyệt bảng thang bảng lương, phụ cấp
lương và phương án chuyển lương 2016

Quyết định phê duyệt báo cáo kết quả
khảo sát, kiểm định định kỳ Bến số 1
Quyết định về việc thuê xe ô tô phục vụ
21 162/QĐ-HĐQT 12/11/2015
cho hoạt động của công ty
Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội
22 205/QĐ-HĐQT 08/12/2015
bộ của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây
20 158/QĐ-HĐQT 12/11/2015

Ban hành Quy chế xử lý đối với hành vi vi
23 217/QĐ-HĐQT 11/12/2015 phạm các quy định về kiểm soát tải trọng
của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây
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Quy chế thi nâng bậc cán bộ công nhân
viên Công ty cổ phần Cảng Chân Mây
Quy định về thang bảng lương, phụ cấp
25 246/QĐ-HĐQT 23/12/2015 lương, chuyển xếp lương trong Công ty cổ
phần Cảng Chân Mây
Quy chế phân phối tiền lương, tiền
26 247/QĐ-HĐQT 24/12/2015
thưởng Công ty cổ phần Cảng Chân Mây
Quyết định ban hành Nội quy lao động
27 255/QĐ-HĐQT 31/12/2015
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây
24 220/QĐ-HĐQT 15/12/2015

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Không có.
e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị
công ty:
* Ông Nguyễn Hữu Thọ: - Chứng nhận nâng cao kỹ năng quản trị DN
- Chứng nhận tốt nghiệp khóa học Giám đốc
điều hành
* Ông Huỳnh Văn Toàn: - Chứng nhận nâng cao kỹ năng quản trị DN
- Chứng nhận tốt nghiệp khóa học Giám đốc
điều hành
- Chứng nhận hoàn thành khóa học giám đốc
tài chính
- Chứng nhận tốt nghiệp khóa học Giám đốc
* Ông Lê Chí Phai:
điều hành
2. Ban Kiểm soát
a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:
Tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 19/04/2015, các cổ đông đã
bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 03 thành viên:
+ Ông Ngô Khánh Toàn
+ Ông Nguyễn Công Định
+ Bà Lê Thị Hoàng Diệu
Lúc 16g00 cùng ngày (ngày 19/04/2015), Ban kiểm soát công ty đã họp
phiên đầu tiên và nhất trí bầu ông Ngô Khánh Toàn giữ chức vụ Trưởng ban
kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 và thông qua phân công nhiệm vụ
của các thành viên trong Ban kiểm soát.
b) Hoạt động của Ban kiểm soát:
- Trong năm 2015, Ban kiểm soát công ty đã hoạt động theo đúng chức
năng quy định bởi Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các thành viên Ban kiểm
soát đã trao đổi thường xuyên tình hình công việc.
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+ Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát gửi cho các
thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, Xí nghiệp
xin ý kiến đóng góp và ban hành để thực hiện.
+ Xây dựng chương trình hoạt động kiểm tra, giám sát từ ngày 26/6/2015
đến 31/12/2015.
+ Tham gia và đóng góp ý kiến trong các cuộc họp giao ban định kỳ, các
phiên họp Hội đồng quản trị và các cuộc họp chuyên đề khác tại đơn vị.
+ Tổ chức kiểm tra, giám sát chương trình hoạt động của Hội đồng quản trị,
Ban Tổng Giám đốc công ty; xem xét các Nghị quyết, quyết định do Hội đồng
quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty ban hành trong quá trình quản lý, điều
hành hoạt động sản xuất kinh doanh và việc tổ chức triển khai thực hiện.
+ Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính quí, 6 tháng cuối năm, báo cáo
kiểm toán và các báo cáo khác của Ban điều hành, kiến nghị HĐQT và Ban điều
hành về các vấn đề liên quan đến công tác thu hồi, xử lý công nợ; xem xét hiệu
quả của các hoạt động kinh doanh tại công ty…Trong năm 2015, BKS không
nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông yêu cầu xem xét
về hoạt động của công ty, về việc điều hành của HĐQT và Ban giám đốc.
+ Tổ chức các cuộc họp Ban kiểm soát, phân công nhiệm vụ cụ thể cho
từng thành viên.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo điều lệ công ty quy định
- Kiến nghị của Ban Kiểm soát:
+ Quan tâm thực hiện thường xuyên việc phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt
động sản xuất kinh doanh trong từng lĩnh vực (xếp dỡ, cho thuê kho bãi…)
nhằm giúp HĐQT và Ban điều hành kịp thời phân tích phát hiện những tồn tại
trong quản lý và điều hành để có những biện pháp khắc phục kịp thời.
+ Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực theo hướng chuyên nghiệp
hóa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ tăng khả năng cạnh
tranh của công ty trên thị trường; xây dựng và hoàn thiện quy trình xếp dỡ, quy
trình khai thác theo yêu cầu thực tế công việc, bão đảm bảo sử dụng hợp lý các
nguồn lực của công ty, tiết kiệm chi phí tối đa hóa lợi nhuận trong hoạt động
kinh doanh kho, bãi, sử dụng phương tiện, thiết bị máy móc.
+ Đề nghị Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty xây dựng và ban hành Quy
chế quản lý nợ theo Nghị định 206/2013/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ để
đảm bảo an toàn trong sử dụng nguồn vốn hoạt động kinh doanh của công ty.
+ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động điều
hành, quản lý, thao tác tại các bộ phận trong công ty; nâng cấp, cập nhật thường
xuyên thông tin website của công ty; xây dựng nên Phương châm hoạt động của
công ty nhằm nâng cao uy tín thương hiệu của công ty trên thị trường.
+ Có cơ chế quản lý, giám sát việc khai thác, sử dụng tài sản cố định của
công ty; tăng cường công tác quản trị nội bộ.
+ Hiện nay, một số máy móc thiết bị của công ty đã cũ nhưng hoạt động
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liên tục nên dễ xảy ra hỏng hóc, ảnh hưởng đến tiến độ làm hàng, vì vậy, đề nghị
Ban lãnh đạo công ty đầu tư mua sắm thêm 1 đến 2 cần cẩu để vận hành luân
phiên, có thời gian bảo dưỡng đảm bảo quá trình sản xuất được liên tục, không
bị gián đoạn do hư hỏng thiết bị.
+ Đặc biệt căn cứ vào lịch tàu du lịch cập cảng trong những năm tiếp theo
và dự báo nhu cầu của khách hàng ngày một tăng nhưng hiện nay Bến số 1 đã
vượt công suất thiết kế. Vì vậy, đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc
cần đẩy nhanh công tác đầu tư bến số 2 nhằm giảm tải cho bến số 1 đồng thời
thực hiện chiến lược mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh của đơn vị.
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban
giám đốc và Ban kiểm soát
a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:
- Lương của các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát công
ty năm 2016 được thực hiện theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng
05 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với
thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc,
Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách
nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và Thông tư số
19/2013/TT-BLDTBXH ngày 09/09/2013 của Bộ Lao động thương binh và Xã
hội hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2013/NĐ-CP.
- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:
Stt

Chức danh

Thù lao

1

Chủ tịch Hội đồng quản trị

5.000.000 đồng/người

2

Thành viên Hội đồng quản trị

3.000.000 đồng/người

3

Trưởng Ban kiểm soát

3.000.000 đồng/người

4

Thành viên Ban kiểm soát

1.500.000 đồng/người

5

Thư ký Hội đồng quản trị

1.500.000 đồng/người

- Tổng quỹ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công
ty năm 2015 là 138.000.000 đồng.
b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có.
c) Giao dịch cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không có
d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty luôn chấp hành và
thực hiện đúng theo các quy định về quản trị của công ty của Luật Chứng khoán
và Luật Doanh nghiệp.
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VI. Báo cáo tài chính
1. Ý kiến kiểm toán
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2. Báo cáo tài chính được kiểm toán
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