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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG 

Năm báo cáo: 2015 

 

I. Thông tin chung 

1. Thông tin khái quát 

- Tên giao dịch Cảng Nha Trang 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:4200238776 

- Vốn điều lệ: 245.390.490.000 đồng 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 245.390.490.000 đồng 

- Địa chỉ: Số 05 Trần Phú, P. Vĩnh Nguyên, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 

- Số điện thoại: 058.3590183 - Số fax: 058.3590017 

- Website: www.nhatrangport.com.vn 

- Mã cổ phiếu: CNH 

2. Quá trình hình thành và phát triển 

- Ngày 2/9/1975 theo quyết định số 432/QĐ_TC của bộ trưởng bộ Giao thông vật 

tải thành lập ty thương cảng Nha Trang – Ba Ngòi trực thuộc cục đường biển của bộ 

giao thông vật tải Việt Nam. 

- Tháng 11/1991 tách Cảng Ba Ngòi thuộc quản lý của Sở giao thông Khánh 

Hòa. Cảng Nha Trang thuộc quản lý của Cục Hàng Hải Việt Nam 

- Ngày 31/12/2009 Hội đồng Quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam ra quyết 

định số 951/QĐ-HĐQT chuyển Cảng Nha Trang-công ty thành viên hạch toán độc lập 

thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên. Cảng Nha Trang chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên kể từ ngày 01/04/2010. 
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- Ngày 04/02/2013 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 276/QDD-TTg về 

việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2012 – 

2015; ngày 15/3/2013 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam có 

quyết định số 103/QDD-HHVN về việc phê duyệt danh sách các đơn vị thuộc Tổng 

Công ty Hàng hải Việt Nam thực hiện cổ phần hóa và chuyển đổi thành Công ty 

TNHH MTV năm 2013  

- Công ty Cổ Phần Cảng Nha Trang chính thức đi vào hoạt động theo mô hình 

công ty Cổ Phần kể từ ngày 8/7/2014 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở 

kế hoạch và đầu tư Khánh Hòa cấp lần thứ 3 ngày 08 tháng 07 năm 2014. 

- Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán ngày 16/04/2015 

- Mã chứng khoán: CNH 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 

- Ngành nghề kinh doanh 

- Bốc xếp hàng hóa; 

- Dẫn dắt tàu ra vào cảng và trong khu vực; 

- Kinh doanh kho bãi và vận chuyển hàng hóa đường thủy, bộ; 

- Cung ứng các dịch vụ chủ tàu và khách hàng qua cảng. 

- Kinh doanh dịch vụ kho bãi, kho ngoại quan, kho ICD 

- Kinh doanh vận chuyển hàng hóa đường bộ; 

- Kinh doanh vận chuyển hàng hóa đường thủy; 

- Cho thuê cầu cảng, kho bãi chứa hàng, cho thuê nhà phục vụ mục đích kinh 

doanh (kiốt, trung tâm thương mại); 

- Cho thuê thiết bị xếp dỡ, phương tiện vận tải thủy, bộ và các thiết bị chuyên 

dùng hàng hải khác; 

- Kinh doanh bán hàng miễn thuế; 

- Kinh doanh các ngành nghề khác mà pháp luật không cấm. 

- Địa bàn kinh doanh: tỉnh Khánh Hòa, và các tỉnh miền Nam Trung Bộ và Tây 

Nguyên. 
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4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

4.1 Mô hình quản trị: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Cơ cấu bộ máy quản lý. 

 Đại Hội Đồng Cổ Đông; 

 Hội Đồng Quản Trị; 

 Ban kiểm soát; 

 Ban Tổng giám đốc; 

 Các phòng ban chuyên môn; 

4.3 Các công ty con, công ty liên kết: 

- Công ty nắm giữ vốn góp/ cổ phần vào các công ty con, công ty liên kết: 

không có 

- Hiện tại Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam – Cty TNHH MTV năm 

giữ:15.070.809 cp tương đương: 150.708.090.000 đồng tương ứng 61,41% vốn điều lệ 

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 trong khu vực nam 

trung bộ và 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 tại công ty. 

Tối đa hóa lợi nhuận và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm tăng 

DỊCH VỤ  

KHO BÌNH TÂN 
 

PHÓ T.GIÁM ĐỐC 

PHÒNG   

TỔ CHỨC  

TIỀN LƯƠNG 

KẾ TOÁN TRƯỞNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

BAN KIỂM SOÁT 

PHÒNG   

KẾ HOẠCH   

PHÒNG 

TÀI CHÍNH 

KẾ TOÁN 

PHÒNG 

KỸ THUẬT  
 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
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STT Chỉ Tiêu ĐVT
Kế hoạch

năm 2015

Thực hiện

năm 2015

Tăng/giảm

(%)

1 Sản Lượng Tấn 600.000  773.606   28,93%

2 Tổng Doanh Thu Triệu đồng 42.000    55.279     31,62%

3 Tổng chi phí Triệu đồng 50.500    53.045     5,04%

4 Lợi nhận trước thuế Triệu đồng (8.500)     2.234       -126,28%

5 Nộp ngân sách nhà nước Triệu đồng 5.000      5.590       11,80%

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, xây dựng bến Cảng tổng hợp bắc 

Vịnh Vân Phong nhằm củng cố và phát triển vị thế của Cảng Nha Trang 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 pháp luật,… 

II. Tình hình hoạt động trong năm 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 
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Năm 2015, các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận có mức tăng đột phá là do các 

nguyên nhân chủ yếu sau: 

Ngay từ đầu năm 2015 Hội đồng quản trị và ban giám đốc đã chú trọng và phát triển 

đến công tác thị trường. 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. Tận dụng các tiềm năng hiện có, công ty đã chủ 

động mở rộng thêm nhiều dịch vụ mới để tăng thêm nguồn thu cho công ty. 

Trong năm 2015 công ty đã có một cuộc “cách mạng” về nhân sự. Sắp xếp, luân 

chuyển những lao động phù hợp với công việc hiện tại của công ty để phát huy khả 

năng cho công việc. Giải quyết chế độ cho cho những lao động sắp đến tuổi nghỉ hưu, 

những lao động dôi dư trong công ty, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. 

Kế hoạch sản xuất kinh doanh được lập và điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với diễn biến 

thực tế của thị trường. Điều chỉnh giá một số mặt hàng, cũng như dịch vụ thuê kho bãi 

đảm bảo tuân thủ theo đúng Luật Giá, phù hợp mặt bằng chung và tình hình thực tế 

của công ty. 

Tổ chức theo dõi và đối 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. 

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. 

Dịch vụ cung ứng tàu biển như: cấp điện, nước, đổ rác và một số dịch vụ khác 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 hàng hóa 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. Bên cạnh đó, bộ phận 

Dịch Vụ Kho Bình Tân đã nỗ lực tìm kiếm khách hàng với phương châm “Khách 

hàng cần, chúng tôi có – Khách hàng khó, có chúng tôi”, và mở rộng nhiều dịch vụ 

do đó góp phần không nhỏ tăng doanh thu cho công ty và mang lại thành quả khả quan 

cho năm 2015. 
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Bên cạnh những mặt thuận lợi nêu trên trong năm 2015 Cảng Nha Trang gặp không ít 

khó khăn như: Thời tiết,  

2. Tổ chức và nhân sự 

Danh sách Ban điều hành và tỷ lệ sở hữu cổ phần có biểu quyết. 

Ông: Mai Đình Vũ  

Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT – Kiêm Tổng giám đốc 

Ngày tháng năm sinh : 20/10/1964  

Giới tính: Nam  

Quê quán: Xã Quảng Phong – Huyện Quảng Xương – Tỉnh Thanh Hóa 

Địa chỉ thường trú: Số 65 đường Tân Trào, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

Trình độ chuyên môn :  Kỹ sư 

Số cổ phần đang sở hữu : 152.000 cổ phần 

Đại diện vốn của Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam tại Công ty cổ phần Cảng Nha 

Trang là 6.148.085 cổ phần chiếm 25,05% vốn điều lệ 

Ông: Lê Trường Quốc 

Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc 

Ngày tháng năm sinh  : 04-12-1959 

Giới tính   : Nam  

Quê quán   : Ninh Hải, Ninh Hòa, Khánh Hòa 

Địa chỉ thường trú  : 37/1 A1 Hoàng Diệu, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh 

Hòa  

Trình độ chuyên môn : Cử nhân 

Số cổ phần đang sở hữu : 18.800 cổ phần 

Đại diện vốn của Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam tại Công ty cổ phần Cảng Nha 

Trang là 4.171.638 cổ phần chiếm 17 % vốn điều lệ.     

Ông: Nguyễn Cao Thái 

Chức vụ hiện tại  : Thành viên HĐQT – Kế Toán Trưởng 

Ngày tháng năm sinh  : 25/01/1974 

Giới tính   : Nam  

Quê quán   : Bình Định 

Địa chỉ thường trú  : 66 A Đồng Nai, P.Phước Hải, Tp Nha Trang, Khánh Hòa 
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Trình độ chuyên môn : Kỹ sư kinh tế vận tải biển 

Số cổ phần đang sở hữu : 33.900 cổ phần 

Đại diện vốn của Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam tại Công ty cổ phần Cảng Nha 

Trang là 4.171.638 cổ phần chiếm 17 % vốn điều lệ.     

- Những thay đổi trong ban điều hành: Không có 

- Số lượng cán bộ, nhân viên, chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người 

lao động. 

+ Số lượng cán bộ công nhân viên làm việc tại Cảng Nha Trang là: 250 trong đó lao 

động nữ: 13 người. 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 9,185 triệu đồng/người/tháng tăng 

11,27% so với năm 2014 (8,255 triệu đồng). 

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 

a) Các khoản đầu tư lớn: không có 

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 Năm2015 Ghi chú 

Tổng giá trị tài sản 

Doanh thu thuần 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh 

Lợi nhuận khác 

Lợi nhuận trước thuế 

Lợi nhuận sau thuế 

262.536.628.598 

22.101.384.298 

-4.850.646.769 

18.278.428 

-4.832.368.341 

-4.832.368.341 

265.908.793.206 

55.278.958.351 

2.101.819.966 

132.495.058 

2.234.315.024 

2.234.315.024 

2.234.315.024 

 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức    

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Ghi chú 

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 

 

 

5,89 

4,8 

 

 

2,83 

2,42 

 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    
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+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản 

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 

3,16 

3,26 

8,69 

9,52 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

+ Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình 
quân 

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản 

 

 

 

8,42 

 

 

 

20,79 

 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 
thuần 

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

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh/Doanh thu thuần 

 

-24,86 

 

-1,90 

 

-1,84 

-21,95 

 

4,04 

 

0,92 

 

0,84 

3,8 

 

(Ghi chú: Do công ty bắt đầu hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ 8/7/2014 nên số liệu 
so với năm 2014 không đầy đủ để so sánh với năm 2015) 
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 24.539.049 cổ phần, trong đó: có 24.341.409 

cổ phần phổ thông được tự do chuyển nhượng, 197.640 cổ phần phổ thông hạn chế 

chuyển nhượng. Trong số cổ phần chuyển nhượng tự do có 23.570.809 cổ phần sẽ 

được chuyển nhượng theo chủ trương thoái vốn của Chính phủ. Trong năm 2015 đã 

được thoái vốn  8.500.000 cổ phần cho công ty TNHH Vinpearl Nha Trang. 

b) Cơ cấu cổ đông:  

Stt Danh mục Số cổ 
đông 

Số lượng cổ 
phần 

Tỷ lệ 
% 

Ghi chú 

I 
Cổ đông lớn 2 23.570.809 96,05

Tổng công ty HH Việt 
Nam (nắm giữ 61,41%), 
Cty TNHH Vinpearl Nha 
Trang (nắm giữ 34,64%)  

Cổ đông nhỏ 150 968.240 3,95% 

 Tổng cộng: 152 24.539.049 100% 

II 
Cổ đông tổ chức 2 23.570.809 96,05

Tổng công ty HH Việt 
Nam (nắm giữ 61,41%), 
Cty TNHH Vinpearl Nha 
Trang (nắm giữ 34,64%)  

Cổ đông cá nhân 150 968.240 3,95% 

 Tổng cộng: 152 24.539.049 100% 
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III 
Cổ đông nhà nước 1 15.070.809 61,42%

Tổng công ty HH Việt 
Nam 

Cổ đông khác 151 9.468.240 38,58% 

 Tổng cộng: 152 24.539.049 100% 

IV 
Cổ đông trong nước 152 24.539.049 100% 

Cổ đông nước ngoài 0 0 0 

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 có 

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 Nha Trang đã hoàn thành 

các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 đề ra, cụ thể: 

Stt Nội dung 
Kế hoạch 
năm 2015 

Thực hiện 
năm 2015 

So với kế hoạch 
năm 2015 

1 Doanh thu (Tr.đồng) 42.000 55.280 31,62%

2 Lợi nhuận(Tr.đồng) -8.500 2.234 -126,28 %

- Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 đạt 55.280 tỷ đồng, tăng 31,62% 

so với kế hoạch giao. Do công ty bắt đầu hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ 

8/7/2014 nên số liệu so với năm 2014 không đầy đủ để so sánh.  

- Lợi nhuận trước thuế đạt 2.234 tỷ đồng, giảm lỗ 128,28 % so với kế hoạch. 

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. 

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. Đứng trước tình hình đó, Lãnh đạo Công ty cùng tập thể người lao động với 

truyền thống đoàn kết, thống nhất đã phát huy năng lực điều hành, nêu cao tinh thần 

trách nhiệm, nỗ 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. 
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- Công tác đối ngoại : Quan hệ tốt với các khách hàng truyền thống và tìm những 

khách hàng mới đem về nhiều nguồn hàng cho công ty. 

- 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 và cung cấp dịch vụ. 

- 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. 

- Tận dụng các tiềm năng hiện có, công ty đã chủ động mở rộng thêm nhiều dịch vụ 

mới để tăng thêm nguồn thu cho công ty. 

- Tích cực thu hồi công nợ, làm lành mạnh tài chính của Công ty, giảm nợ xấu. 

- Dự thảo hợp đồng chặt chẽ, linh hoạt khi đàm phán hợp đồng. 

2. Tình hình tài chính. 

a) Tình hình tài sản. 

- Về đầu tư: Trong năm 2015 công ty chưa thực hiện đầu tư, xây dựng quy mô lớn 

cũng như mua sắm mới tài sản cố định . 

- Về nợ xấu: Trong năm 2015 công ty đã tích cực thu hồi công nợ và đã thu hồi được 

hơn 50 triệu tiền nợ xấu. 

b) Tình hình nợ phải trả: 

Trong năm công ty đã trả đầy đủ, chính xác và kịp thời cho khách hàng theo yêu cầu. 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

- Công ty đã thực hiện kiện toàn lại bộ máy theo mô hình công ty cổ phần, 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. Bổ sung, điều chuyển lao động giữa các phòng, tổ 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, 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, Quy 
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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 cổ đông. 

- 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: Đầu tư thêm ngành nghề kinh doanh giải quyết việc làm, tăng thêm 

nguồn thu cho công ty.  

+ Về cơ sở vật chất trang thiết bị: Đầu tư xây dựng bến cảng tổng hợp Bắc Vịnh Vân 

phong. 

+ 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 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. 
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5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:  

Trong báo cáo tài chính kiểm toán của công ty được kiểm toán bởi công ty TNHH 

kiểm toán và tư vân A&C có ý kiến ngoại trừ về thư xác nhận công nợ đối với khoản 

phải thu đối với công ty TNHH Nam Long và khoản phải trả đối với Cty CP  Tư Vấn 

và Xây Dựng Phú Xuân. Ban giám đốc giải trình như sau: 

Thư xác nhận công nợ đối với các khoản trả trước cho công ty TNHH Nam Long với 

số tiền 2.845.926.151 VND và khoản phải trả cho công ty CP Tư Vấn Và Xây Dựng 

Phú Xuân với số tiền 2.814.157.256 VND đây là số tiền thuộc dự án nâng cấp phát 

triển Cảng Nha Trang đã hoàn thành nhưng chưa được phê duyệt quyết toán . 

- Đối với khoản trả trước cho công ty TNHH Nam Long đây là số tiền tạm ứng khối 

lượng công việc theo hợp đồng thi công xây dựng gói thầu số 1 mà Công ty TNHH 

Nam Long phải thực hiện, tuy nhiên công ty TNHH Nam Long chưa hoàn thành khối 

lượng theo hợp đồng mà bàn giao lại phần khối lượng còn lại cho nhà thầu đứng đầu 

liên danh là Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân.  

- Đối với khoản phải trả cho Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân: đây là 

số tiền tương ứng với phần khối lượng mà nhà thầu phụ (Cty Nam Long) bàn giao lại 

cho công ty Phú Xuân phải tiếp tục thực hiện theo hợp đồng. 

Dự án nâng cấp phát triển Cảng Nha Trang được xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách 

nhà nước. Theo hợp đồng, Công ty Phú Xuân là nhà thầu chính đứng đầu liên danh 

nhà thầu Phú Xuân – Nam Long nên Công ty Phú Xuân phải chịu trách nhiệm về khối 

lượng mà công ty Nam Long chưa thực hiện. Việc thanh toán cho hai nhà thầu đã được 

Kho Bạc tỉnh Khánh Hòa thanh toán bù trừ giữa hai công ty Phú Xuân và Nam Long 

nên công nợ này là chuyện nội bộ của 2 nhà thầu liên danh. Vấn đề này hiện đang 

tranh chấp và dự án vẫn chưa được phê duyệt quyết toán của cấp có thẩm quyền, nên 

Cảng Nha Trang chưa có số liệu chính thức để gửi xác nhận công nợ cho công ty Nam 

Long cũng như công ty Phú Xuân. 

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,  

Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện vốn trong 

việc quản lý, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, công nợ tại đơn vị. 

- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đã ban hành: 

Trong năm 2015, HĐQT công ty đã tiến hành 04 phiên họp thường kỳ (kể cả xin ý 
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kiến bằng văn bản); ban hành 04 nghị quyết  để quản lý, chỉ đạo hoạt động của công ty 

trong các lĩnh vực khác nhau. 

- Công tác quản lý, chỉ đạo của HĐQT: 

Hoạt động quản lý, chỉ đạo của HĐQT được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, 

Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT; tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của cổ 

đông; thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của công ty theo quy định của pháp luật. 

Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT thực hiện đúng thấm quyền, có hiệu lực cao. Hoạt 

động quản lý, chỉ đạo của HĐQT trong năm 2015 được thế hiện trong các lĩnh vực 

chính sau đây: 

* Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh: 

Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, 

HĐQT luôn theo dõi và giám sát hoạt động của công ty về mọi mặt; nắm bắt tình hình, 

chỉ đạo sát sao, kịp thời điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế. 

Cùng với việc điều chỉnh các chỉ tiêu hợp lý, HĐQT đã đưa ra các định hướng phát 

triến đúng đắn, mang lại hiệu quả kinh tế cao, qua đó công ty đã đạt và vượt xa các chỉ 

tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã 

thông qua. Đây cũng là năm hoạt động có lãi sau khi cổ phần. 

* Trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng cơ bản: 

Trong năm 2015, Công ty Cổ phần cảng Nha Trang không có đầu tư xây dựng cơ bản 

và các khoản đầu tư dài hạn khác .Trong năm mua mới 01 ngoạm 02 dây với nguyên 

giá 68,8 triệu đồng để phục vụ sản xuất. Hiện tại, dự án nâng cấp và phát triển cảng 

theo quyết định  phê duyệt số 2912/KHĐT ngày 14/10/1997 do cảng làm chủ đầu tư  

hiện đang chờ phê duyệt quyết toán của Tổng công ty Hàng Hải Việt nam. 

* Trong lĩnh vực tổ chức nhân sự và bộ máy quản lý: 

Công tác tổ chức bộ máy quản lý của công ty tiếp tục được kiện toàn; cơ cấu tổ chức 

bộ máy quản lý của công ty được sắp xếp một cách chặt chẽ, từng vị trí công việc 

được bố trí phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, mang lại hiệu quả cao trong công việc. 

Các quy chế, quy định, quyết định điều chỉnh các mặt hoạt động của công ty tiếp tục 

được hoàn thiện. 

* Trong lĩnh vực tài chính: 

HĐQT công ty đã quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C Nha 

Trang là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của công ty theo Nghị 
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quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã thông qua. Trong năm công ty đã thuê TNHH 

Kiểm toán và tư vấn A&C Nha Trang là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 9 

tháng đầu năm 2015 để phục vụ công tác chuyển giao phần vốn của Tổng công ty Hàng 

hải cho UBND tỉnh Khánh Hoà theo quyết định của thủ tướng. Chỉ đạo các phòng ban 

siết chặt chi tiêu, hạch toán đúng, đủ doanh thu, tiết kiệm chi phí, tránh lãng phí. 

* Hoạt động giám sát của HĐQT: 

Bên cạnh công tác quản lý, chỉ đạo, hoạt động giám sát của HĐQT đối với hoạt động 

của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác cũng được tăng cường, đảm bảo 

cho hoạt động của công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, 

triển khai đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty 

Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng theo định hướng phát triến và các chỉ tiêu kế 

hoạch đã đề ra; trong điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tính năng 

động sáng tạo và đoàn kết vượt qua khó khăn đế hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã 

đề ra, cụ thế như sau: 

Trong điều hành động kinh doanh, Ban Tổng giám đốc đã đưa ra các cơ chế, chính 

sách kinh doanh hợp lý đem lại hiệu quả cao. 

Việc triển khai các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được Ban Tổng giám 

đốc thực hiện triệt để, có hiệu quả. 

Tình hình tài chính, các khoản chi phí được Ban Tổng giám đốc kiểm soát tốt, không 

để xảy ra thiệt hại cho công ty. 

Thực hiện tốt các chính sách tiền lương, thưởng, cải thiện điều kiện làm việc cho 

người lao động. 

Chấp hành tốt các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty trong quá trình điều hành 

công ty. 

Lãnh đạo các phòng thực hiện tốt chức trách, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được 

giao; các nhiệm vụ do Ban Tổng giám đốc triển khai đều được các phòng thực hiện tốt. 

Tập thể người lao động trong công ty luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt chủ 

trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nổ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn để 

hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của công ty. 
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3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

Năm 2016, nền kinh tế tiếp tục khó khăn,sản lượng và cơ cấu hàng hoá qua các cảng 

biển tại Nha Trang biến động thất thường. Tình hình cạnh tranh giữa các cảng trong 

cùng khu vực  diễn ra ngày càng gay gắt. Vấn đề bàn giao Cảng Nha Trang cho tỉnh 

Khánh Hòa theo chủ trương của thủ tướng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng hàng 

qua cảng và tác động lớn đến doanh thu của cảng. Hiện nay, thời gian cấm xe vẫn còn 

và việc xây mới trạm thu phí đường bộ cửa ngõ từ cao nguyên về cảng Nha Trang 

cũng là một nhân tố ảnh hưởng kinh doanh của công ty.  

Trước tình hình khó khăn hiện nay, nhiệm vụ HĐQT  năm 2016 như sau:  

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016, thông qua kế hoạch sản lượng và doanh 

thu năm 2016, thông qua tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2016 và thông qua  tờ 

trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016 và các vấn đề khác liên quan . 

- Xúc tiến  thành lập sớm công ty con đầu tư dự án xây dựng khai thác Cảng Vân 

Phong khi dự án được cấp phép. 

- Chỉ đạo các phong ban chuyên môn tiếp tục làm tốt công tác khách hàng, tập trung 

đầu tư đổi mới công nghệ, đảm bảo tiến độ giải phóng tàu nhanh, nâng cao chất lượng 

dịch vụ, tiết kiệm chi phí cho khách hàng và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Thực 

hiện các biện pháp tiết kiệm, giảm các chi phí bất hợp lý trong sản xuất kinh doanh. 

Phát triển thêm nhiều loại hình dịch vụ nhằm tận dụng tối đa  tiềm năng sẵn có của 

cảng  để tận thu, tăng doanh thu. 

- Nắm bắt chặt chẽ, theo sát diễn biến thị trường đế có những giải pháp linh hoạt, ứng 

phó kịp thời với tình hình, đưa ra những định hướng phát triến đúng đắn, đảm bảo 

hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. 

- Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát hoạt động của công ty trên mọi lĩnh 

vực; đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

khi được thông qua. 

- Theo dõi sát diễn biến của chính sách tiền tệ nhằm đưa ra kế hoạch luân chuyến, sử 

dụng vốn có hiệu quả, an toàn. 

- Xem xét, đánh giá kỹ các dự án đầu tư, xây dựng cơ bản trước khi triến khai nhằm 

đảm bảo tính hiệu quả của việc thực hiện dự án, phát huy tốt nhất việc sử dụng đồng 

vốn. 
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- Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý của công ty; nâng cao năng lực quản trị doanh 

nghiệp nhằm đáp ứng các tiêu chí của công ty đại chúng; chú trọng công tác đào tào và 

phát triến nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty. 

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách tiền lương đế người lao động được trả lương tương 

xứng với công sức và trình độ; đảm bảo thu hút và giữ được người lao động có trình 

độ chuyên môn tay nghề cao. 

V. Quản trị công ty 

1. Hội đồng quản trị 

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị 

 - Ông Mai Đình Vũ  Chủ tịch  

 - Ông Lê Trường Quốc thành viên 

 - Ông Nguyễn Cao Thái thành viên 

 - Ông Phạm Châu Bách thành viên 

 - Ông Lê Duy Dương thành viên 

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có. 

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

Tính từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 hội đồng quản trị công ty đã có nhiều 

nỗ lực trong hoạt động của công ty. Ngoài các phiên họp định kỳ, bất thường, HĐQT 

còn tham gia giao ban công việc hàng tháng để kiểm tra, đánh giá công việc của công 

ty 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. 

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi 

họp tham 

dự 

Tỷ lệ Lý do 

không 

 tham dự 

1 Mai Đình Vũ Chủ Tịch HĐQT 4 100%  

2 Lê Trường Quốc Thành viên HĐQT 4 100%  

3 Nguyễn Cao Thái Thành viên HĐQT 4 100%  

4 Phạm Châu Bách Thành Viên HĐQT 4 100%  

5 Lê Duy Dương Thành Viên HĐQT 4 100%  
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Các nghị quyết/quyết định của hội đồng quản trị: 

Stt Số Nghị quyết/ 
Quyết định 

Ngày Nội dung 

1 Số 33/NQ-HĐQT 16/2/2015 

Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện 6 tháng 
cuối năm 2014 của Ban điều hành gồm Chủ 
tịch HĐQT kiêm TGĐ, PhóTGĐ, KTT và 
quỹ tiền lương, đơn giá tiền lương thực hiện 
của người lao động trong công ty. 

2 Số 03/NQ-HĐQT 31/03/2015 
- Thống nhất KQSXKD năm 2014 
- Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản điều 
chỉnh kế hoạch SXKD năm 2015 

3 Số 05/NQ-HĐQT 11/7/2015 

Thông qua chủ trương xin ý kiến ĐHĐCĐ 
bằng văn bản để điều chỉnh tên pháp nhân 
nhận chuyển nhượng 8,5 triệu cổ phần từ “ 
công ty CP Vinpearl Nha Trang” thành “ 
công ty TNHH Vinpearl Nha Trang” 

4 Số 06/NQ-HĐQT 22/12/2015 

- Xin ý kiến HĐQT phê duyệt quỹ tiền 
lương 2015 
- Thống nhất chủ trương thành lập công ty 
con đầu tư dự án xây dựng khai thác Cảng 
Vân Phong 

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. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị 

công ty trong năm: Không có 

2. Ban Kiểm soát: 

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát 

 - Ông: Đỗ Tuấn Nam  Trưởng ban 

 - Ông: Phùng Anh Dũng  Ủy viên 

 - Bà: Nguyễn Thị Vân Nhi  Ủy viên 

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. 

+ 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 năm 2015 
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+ 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, 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. 

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo điều lệ công ty quy định 

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: 

Căn cứ theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về thù lao hội 

đồng quản trị và bao kiểm soát cụ thể như sau: 

- Chủ tịch HĐQT  : 2.000.000 đồng/tháng 

- Ủy viên HĐQT  : 1.500.000 đồng/tháng 

- Trưởng ban KS  : 1.500.000 đồng/tháng 

- Ủy viên ban KS  : 1.000.000  đồng/tháng 

Tổng cộng tiền thù lao (8  người): 11.500.000 đồng/tháng 

Tổng quỹ thù lao hội đồng quản tri, ban kiểm soát năm 2015 là:138.000.000 đồng 

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không có 

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có 

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: 

VI. Báo cáo tài chính 

1.Ý kiến kiểm toán: 

Theo ý kiến cùa chúng tôi, Báo cáo tài chính đẫ phàn ánh trung thực và hợp lý, trên 

các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính cùa Công ty Cô phân Cảng Nha Trang tại 

ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu 
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chuyển tiền tệ cho năm tài chính đầu tiên kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015, phù 

hợp với chuấn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định 

pháp ly có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. 

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán 

Báo Cáo tài chính năm 2015 của công ty đã được công ty TNHH Kiểm Toán và Tư 

Vấn A&C kiểm toán theo quy định của pháp luật. (Báo cáo tài chính bao gồm: Bảng 

cân đối kết toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, 

Thuyết minh báo cáo tài chính theo quy định pháp luật của nhà nước về kế toán kiểm 

toán đã được đăng tải trên trang web của công ty www.nhatrangport.com.vn và đính 

kèm theo báo cáo này) 

      






























































		2016-04-29T15:37:07+0700




