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 Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG
 Tên tiếng Anh: ANGIANG PORT JOINT-STOCK COMPANY
 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1600125108 đăng ký lần đầu ngày
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Cảng Mỹ Thới An Giang - một doanh nghiệp
Nhà nước hoạt động trên lĩnh vực cảng biển,
được

thành

lập

theo

quyết

định

số

138/QĐ.UB.TC ngày 05 tháng 04 năm 1985
của Ủy ban Nhân dân Tỉnh An Giang.

Ngày

Tiền thân

01/04/2011:

chính

thức

chuyển thành Công ty cổ phần
Cảng An Giang theo giấy chứng

Năm
2011

nhận đăng ký kinh doanh số
1600125108 do Sở Kế hoạch Đầu
tư Tỉnh An Giang cấp với vốn điều
lệ là 138 tỷ đồng, trong đó Ủy ban
nhân dân tỉnh An Giang nắm giữ
52,98% vốn điều lệ.

Ngày 22/12/2015: Ủy ban nhân dân tỉnh
An Giang chính thức chuyển giao vốn
Nhà nước nắm giữ tại CTCP Cảng An
Giang về Tổng Công ty Đầu tư và Kinh
doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Thông qua việc thực hiện niêm yết
cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng
khoán (HNX) thuộc Sở giao dịch
chứng khoán Hà Nội vào ngày
25/11/2016

Năm
2016

05
Huân chương lao
động Hạng 2 cho
thành tích giai
đoạn 2011 - 2015

03
01

Huân chương lao động
Hạng 3 cho thành tích
giai đoạn 1998 – 2002

2003

2005 - 2009

02

2010

2011

Danh hiệu Tập
thể lao động
xuất sắc do
UBND tỉnh An
Giang trao tặng
năm
2011,
2012,
2013,
2015.

Tập thể lao
động xuất sắc 5
năm liền
Huân chương
lao động Hạng
2 cho thành tích
giai đoạn 2005 2009

201
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Bằng khen về
thành tích xuất
sắc trong việc
“Học tập và làm
theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí
Minh” do UBND
tỉnh An Giang
trao tặng năm
2011,

2012,

2013,

2014,

2015.

Bằng khen có nhiều đóng góp
trong công tác xã hội từ thiện tại
tỉnh An Giang do UBND tỉnh An
Giang trao tặng năm 2014
Bằng khen tổ chức, thực hiện
Quy chế dân chủ cơ sở do UBND
Danh hiệu Tập thể lao

tỉnh An Giang trao tặng năm

động xuất sắc do UBND

2014.

tỉnh An Giang trao tặng

Bằng khen xuất sắc trong việc

giai đoạn 2011 – 2012,

07

Nghị quyết Đại

09

hội

đồng

đông

cổ
ngày

“Học tập và làm theo tấm gương

25/11/2016 đã

đạo đức Hồ Chí Minh” do UBND

thống

Bằng khen thành tích

tỉnh An Giang trao tặng năm

thông qua việc

đóng góp quỹ khuyến

2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

thực hiện niêm

do

Bằng khen về thành tích thực

yết cổ phiếu tại

UBND tỉnh An Giang

hiện tốt chính sách BHXH, BHYT

Sở giao dịch

trao tặng.

năm 2014 do BHXH Việt Nam

chứng

Bằng khen về thành tích

trao tặng.

Hà Nội (HNX)

2013 – 2014.

học

năm

2012

thực hiện tốt chính sách
pháp

luật

thuế

Cờ thi đua trong phong trào

năm

“Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm an

2012 do Tổng Cục Thuế

toàn vệ sinh lao động” năm 2014

trao tặng.

do Liên đoàn lao động tỉnh An
Giang trao tặng.

12

2013

2014

2015

2016

Cờ thi đua về thành tích xuất
sắc trong hoạt động sản xuất
kinh doanh, dẫn đầu khối thi
đua do UBND tỉnh An Giang
trao tặng năm 2013, 2015.
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Bằng khen về thành tích

Bằng khen thực hiện tốt

xuất sắc trong việc “Học tập

nghĩa vụ nộp thuế năm

và làm theo tấm gương đạo

2015 do UBND tỉnh An

đức Hồ Chí Minh” do UBND

Giang trao tặng.

tỉnh An Giang trao tặng.
Bằng khen về thành tích
Bằng khen trong phong trào
“Văn hóa – thể dục, thể

08

đóng góp trong chương
trình nhà ở Mái ấm công

thao” năm 2013 do Tổng

đoàn giai đoạn 2007 –

Liên đoàn lao động Việt Nam

2015 do UBND tỉnh An

trao tặng.

Giang trao tặng

Bằng khen chấp hành tốt
chính sách pháp luật thuế
năm 2013 do Bộ trưởng Bộ
Tài chính trao tặng.

nhất

khoán

2

Hoạt động kinh doanh kho bãi

Dịch vụ xếp dỡ và giao nhận hàng hóa
Dịch vụ bốc xếp và vận chuyển container bằng đường bộ
Dịch vụ hỗ trợ vận chuyển đường thủy
Dịch vụ cung ứng và sửa chữa tàu biển
Đại lý vận tải
Đại lý xăng dầu

Tỉnh An Giang

3

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Văn
phòng Hội
đồng
quản trị

Phòng

Phòng

Phòng

Phòng

Phòng

Xí nghiệp

Xí nghiệp

Xí nghiệp

Tổ chức –
Hành
chính –
LĐTL &
pháp chế

Kế toán
Tài vụ

Kế hoạch

Vật tư

Dịch vụ
Tổng hợp

Cảng Mỹ
Thới

Vận tải bộ

Cảng Bình
Long



Kỹ
thuật

Các công ty con, công ty liên kêt: Không có
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CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY


Áp dụng các chính sách đào tạo, phân phối, thu hút sử dụng nhân lực một cách có
hiệu quả; gắn với xây dựng cơ chế quản lý, lãnh đạo một cách hệ thống, bài bản,
tiếp thu các tri thức kinh doanh hiện đại, nâng cao năng lực quản trị một cách
chuyên nghiệp, từ đó xây dựng phát triển một nguồn nhân lực có chất lượng. Để
đảm bảo sự tồn tại và phát triển bền vững, Công ty luôn tập trung nâng cao năng
lực của đội ngũ điều hành sản xuất, giải quyết các thủ tục nhanh chóng, kịp thời
cho chủ hàng, chủ tàu, tránh gây khó khăn, sách nhiễu vòi vĩnh chủ hàng, xác định
đây là điều bắt buộc, tất yếu nhằm nâng cao giá trị thương hiệu và chất lượng dịch
vụ.



Đồng thời nhằm tận dụng tốt các cơ hội kinh doanh, Công ty đã đẩy mạnh nghiên
cứu, áp dụng công nghệ mới vào đầu tư, sản xuất; tăng cường, mở rộng hợp tác
với các đối tác, chủ khách hàng, các nhà đầu tư, các công ty có tiềm lực trong
nước, v.v. Bên cạnh đó, Công ty cũng tập trung xây dựng môi trường làm việc
chuyên nghiệp, để nâng cao vị thể của Cảng An Giang trên thị trường hiện nay.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN




Trong thời gian qua, ngoài việc tập trung mở

Công ty vẫn đang giữ vững và mở rộng

rộng Cảng Mỹ Thới và Cảng Bình Long, Công

thêm nhiều hoạt động sản xuất kinh

ty đang cố gắng thực hiện các chủ trương của

doanh hơn nữa bằng cách phát triển

tỉnh An Giang nhằm phát triển cảng trở thành

các sản phẩm mới, dịch vụ mới đem lại

trung tâm đầu mối cho khu vực Đồng bằng

hiệu quả tốt hơn; tận dụng và khai thác

sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung.

mọi tiềm năng hiện có về con người,

Khai thác và tìm kiếm thêm nhiều đối tác lớn

cơ sở vật chất kỹ thuật, lợi thế thị

không chỉ ở khu vực phía Nam mà còn ở các

trường.

tỉnh phía Bắc bao gồm các công ty chuyên về







Ngoài ra Công ty luôn quyết tâm nâng

lĩnh vực hàng hải và vận tải biển, nhằm khẳng

cao chất lượng dịch vụ, cùng nhau xây

định vai trò và vị thế của Cảng so với các Cảng

dựng thương hiệu Cảng An giang ngày

cùng ngành.

càng vững mạnh, tao được sự tin

Bên cạnh đó, Công ty tập trung liên kết với các

tưởng của chủ hàng, chủ tàu trong và

đầu mối quan trọng ở vùng biên giới giáp ranh

ngoài nước. Đồng thời phát huy tinh

với tỉnh An Giang để phát triển khách hàng ở

thần truyền thống đoàn kết, nhất trí của

những quốc gia lân cận, đặc biệt là Cambodia.

toàn thể cán bộ công nhân viên.
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Rủi ro về kinh tế
2016 là năm đầu cả nước thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020,
trong bối cảnh tăng trưởng thương mại toàn cầu giảm mạnh, hoạt động của thị trường hàng hóa kém
sôi động, giá cả hàng hóa thế giới ở mức thấp đã ảnh hưởng đến kinh tế nước ta. Theo Tổng cục
thống kê, GDP năm 2016 ước tính tăng 6,21% so với năm 2015, thấp hơn mức tăng 6,68% của năm
2015 và không đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% đề ra. CPI bình quân năm 2016 tăng 2,66% so với bình
quân năm 2015, tăng cao hơn so với năm trước, nhưng thấp hơn nhiều so với mức tăng CPI bình
quân của một số năm gần đây, đồng thời vẫn nằm trong giới hạn mục tiêu 5% mà Quốc hội đề ra.
Điều này cho thấy nền kinh tế trong nước và thế giới đang gặp nhiều khó khăn. Là một doanh nghiệp
hoạt động trong lĩnh vực cầu cảng, cho thuê kho bãi, vận tải, v.v… Công ty cổ phần Cảng An Giang
cũng chịu sự ảnh hưởng từ những biến động của nền kinh tế. Nhằm hạn chế tác động của rủi ro kinh
tế, Công ty luôn chuẩn bị các giải pháp và phương án kinh doanh phù hợp, tăng cường sự linh hoạt
để ứng phó kịp thời với các rủi ro này.

Rủi ro cạnh tranh
Trong năm 2016, Việt Nam đã tăng cường mở rộng quan hệ với các nước trong khu vực và trên thế
giới. Điều này vừa tác động tích cực lẫn tiêu cực đến hiệu quả hoạt động của Công ty, đặc biệt sự gia
tăng về số lượng cảng mới hình thành cũng như việc mở rộng thị trường, liên doanh với các đối tác
nước ngoài, cùng với sự cạnh tranh về giá giữa các cảng trong khu vực đã gây ra những áp lực cạnh
tranh không nhỏ khiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn hơn. Theo
đó, Công ty luôn cố gắng tập trung tìm kiếm thêm khách hàng mới và mở rộng thị trường để cạnh
tranh toàn diện với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Rủi ro lãi suất
Trong quá trình phát triển và mở rộng sản xuất, Công ty luôn cần nhiều vốn để tài trợ cho máy móc
thiết bị, cơ sở hạ tầng và sẽ sử dụng đòn bẩy tài chính khi cần thiết. Theo đó, bất kỳ sự biến động về
lãi suất trên thị trường cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến chi phí tài chính của Công ty và ảnh
hưởng trực tiếp đến lợi nhuận. Để quản lý rủi ro này, Công ty luôn theo dõi sát sao tình hình lãi suất,
nhằm hạn chế tối đa những thiệt hại có thể xảy ra. Thực tế, Công ty luôn đảm bảo tỷ lệ vay vốn ở
mức an toàn, phù hợp dòng tiền kinh doanh.

Rủi ro ngành
Khi nền kinh tế ngày càng phát triển, giao thương ngày càng mở rộng, thì ngành vận tải đường
sông, khai thác cảng, bốc xếp hàng hóa trở nên ngày càng quan trọng. Các chính sách thương
mại quốc tế và trong nước, sự khuyến khích hay hạn chế xuất nhập khẩu của Chính phủ cũng
ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động của ngành. Trong năm 2016 khi nền kinh tế lại gặp
nhiều khó khăn, tình hình đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước luôn thay đổi, lưu
thông hàng hóa giữa các nước cũng như việc trao đổi hàng hóa giữa Việt Nam và thế giới đã gặp
nhiều khó khăn hơn. Bên cạnh đó, các chính sách về thương mại của Chính phủ cũng chưa thật
sự ổn định và nhất quán, chính những điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản lượng xuất
nhập khẩu và kết quả hoạt động của Công ty.

Rủi ro về luật pháp
Là một doanh nghiệp hoạt động trên lãnh trên lãnh thổ Việt Nam, Công ty CP Cảng An Giang sẽ
chịu những rủi ro do hệ thống pháp luật trong nước. Luật Việt Nam đang trong quá trình sửa đổi
và hoàn thiện, đồng thời có nhiều sự thay đổi về mặt chính sách để phù hợp với sự phát triển
kinh tế, vì vậy Công ty sẽ không tránh khỏi những thay đổi trong quá trình hoạt động. Ngoài chịu
ảnh hưởng của Luật doanh nghiệp, Công ty còn chịu tác động của Luật chứng khoán và các luật
liên quan khác khi chuẩn bị niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Ngoài ra,
Công ty hoạt động trong ngành khai thác cảng nên còn chịu ảnh hưởng của luật về cảng và
những sự thay đổi chính sách của Chính phủ trong hoạt động Cảng.

Rủi ro khác
Ngoài những rủi ro trên, Công ty còn chịu thêm những rủi ro khác như rủi ro về môi trường, thiên
tai, biến đổi khí hậu, khủng bố, chính trị, v..v. đây là những rủi ro bất khả kháng và không thể
lường trước được, nhưng nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại đáng kể về người và tài sản cho công ty.
Theo đó, để hạn chế thiệt hại từ các rủi ro này, Công ty thực hiện các biện pháp như: mua bảo
hiểm tài sản, bảo hiểm cho nhân viên, nâng cao nhận thức của nhân viên để bảo đảm an toàn
trong sản xuất nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại nếu có biến cố xảy ra.
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Chỉ tiêu

ĐVT

TH2015

TH2016

Tổng sản lượng hàng hóa thông qua

Tấn

2.827.403

2.454.751

86,8%



Sản lượng xuất khẩu

Tấn

431.949

327.453

75,8%



Sản lượng nhập khẩu

Tấn

64.175

89.453

139,4%



Sản lượng nội địa

Tấn

1.621.421

1.509.731

93,1%



Container

Tấn

584.175

399.015

68,3%



Khác

125.683

129.099

102,7%

TH2016/TH2015

Tổng doanh thu

Triệu
đồng

96.550

83.547

86,5%

Tổng chi phí

Triệu
đồng

78.562

69.178

88,1%

Lợi nhuận trước thuế

Triệu
đồng

17.988

14.369

79,8%

Thuế TNDN

Triệu
đồng

4.269

2.980

69,8%

Lợi nhuận sau thuế

Triệu
đồng

13.719

11.389

83,0%

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Đồng

885

734

82,9%

Cơ cấu sản lượng năm 2015

20,66%

4,45% 15,28%
2,27%

Cơ cấu sản lượng năm 2016

5,26% 13,34%
16,25%
3,64%

57,35%

Sản lượng XK

61,50%

Sản lượng NK

Sản lượng nội địa

Container

Khác

Sản lượng hàng hóa thông qua
3.000.000
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ĐVT

TH2015

KH2016

TH2016

TH2016/
KH2016

Tổng sản lượng hàng hóa thông qua

Tấn

2.827.403

2.450.000

2.454.751

100,19%

Tổng doanh thu

Triệu
đồng

96.550

82.753

83.547

100,96%

Lợi nhuận trước thuế

Triệu
đồng

17.988

14.000

14.369

102,64%

Lợi nhuận sau thuế

Triệu
đồng

13.719

-

11.389

-

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Đồng

885

-

734

-

Chỉ tiêu

Chỉ tiêu kế hoạch và thực hiện 2016
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Kế hoạch 2016

LNTT
Thực hiện 2016

Năm 2016, hàng hóa thông qua Cảng hầu hết đạt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra,
riêng sản lượng gạo xuất nội địa chỉ được 1.195.731 tấn, đạt 89,8% kế hoạch
và bằng 81,2% so với cùng kỳ do ảnh hưởng tình hình biên mậu ở các cửa
khẩu giữa Việt Nam với Trung Quốc còn nhiều khó khăn. Đây là mặt hàng chủ
lực chiếm tỷ trọng cao trong sản lượng hàng hóa thông qua cảng. Ngoài ra, các
mặt hàng khác như gỗ, clinker,v.v...đều đạt và vượt KH đề ra. Nguồn hàng
nhập khẩu chủ yếu là gỗ vẫn duy trì ổn định và tăng trưởng so với cùng kỳ là
36,4% (tương đương: 25.090 tấn). Do nhu cầu tiêu thụ của thị trường trong
nước, đặc biệt là nguồn tiêu thụ ở các tỉnh Phía Bắc và Miền Trung nên các
doanh nghiệp gỗ trong và ngoài tỉnh đã nhập về một lượng gỗ hơn 100.000 tấn
trong năm 2016. Năm 2016 doanh thu Xí nghiệp vận tải bộ đạt 5.425.868.900
đồng tương đương 100,8 % kế hoạch và 69,6% so với cùng kỳ. Nguyên nhân
chủ yếu là do thị trường tiêu thụ bị hạn chế.

Tổng doanh thu năm 2016 giảm 13,3% so với cùng kỳ nhưng hoàn thành kế hoạch
đã đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là do giảm doanh số bán dầu. Ngoài ra Công ty còn
điều chỉnh giảm giá một số mặt hàng để hỗ trợ khách hàng, đồng thời đảm bảo tính
cạnh tranh với các cảng lân cận. Doanh thu kho hàng tăng 7,3% so với cùng kỳ. Năm
2016, công ty khai thác được mặt hàng đường xuất nhập nội địa, các kho đã cho thuê
dài hạn....
Trong năm 2016 còn gặp nhiều thuận lợi trong khai thác hàng hóa. Một số mặt hàng
thông qua cảng ổn định như : xi-măng túi sang mạn, gỗ nội địa và phân bón… trong
năm, Công ty khai thác thêm mặt hàng bã đậu nành, đồng thời tận dụng tối đa khai
thác bãi cứng chứa cát, đá xây dựng dài hạn tăng nguồn thu cho xí nghiệp. Ngoài ra,
Công ty áp dụng chính sách với đối tác kịp thời cùng với sự nỗ lực và quyết tâm cao
của tập thể cán bộ - CNV Công ty là động lực lớn giúp Công ty hoàn thành các chỉ
tiêu kế hoạch năm 2016 đề ra.
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỌ VÀ TÊN

Chức vụ

LÊ VIỆT THÀNH

Chủ tịch HĐQT

BÙI THÀNH HIỆP

Phó chủ tịch HĐQT

TRẦN VĂN CAM

Thành viên HĐQT

TRẦN TẤN PHONG

Thành viên HĐQT

NGUYỄN VIỆT HÙNG

Thành viên HĐQT

NGUYỄN QUỐC BẢO

Thành viên HĐQT

LÊ VĂN PHÚC

Thành viên HĐQT

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NGUYỄN THỊ BẠCH MAI

Trưởng ban kiểm soát

TRẦN THỊ THU TRÀ

Thành viên Ban kiểm soát

TRẦN THỊ THÚY HẠNH

Thành viên Ban kiểm soát

THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH
BÙI THÀNH HIỆP

Tổng giám đốc

TRẦN VĂN CAM

Phó tổng giám đốc

TRẦN TẤN PHONG

Phó tổng giám đốc

NGUYỄN VĂN CƠ

Kế toán trưởng

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

LÊ VIỆT THÀNH

Ngày sinh

10/06/1970

Địa chỉ

Số 24/4/6 đường Trần Ngọc Diện, phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM.

Trình độ học vấn

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Kỹ sư kinh tế vận tải biển; Bằng quản lý rủi ro và
doanh nghiệp bảo hiểm

Quá trình công tác

-

Năm 1992 – 1993: Nhân viên giao nhận Cty Giao nhận và xếp dỡ kho bãi
Nhà Bè

-

Năm 1993 – 1994: Kế toán viên xí nghiệp In Hải quan, Tổng Cục Hải quan

-

Năm 1994 – 2005: Chuyên viên; Trưởng phòng Bảo hiểm tài sản; Trưởng
phòng bồi thường Cty Bảo hiểm TP.Hồ Chí Minh

-

Năm 2005 – 2007: Phó Tổng giám đốc Cty CP Bảo hiểm AAA

-

Năm 2007 đến nay: Phó Giám đốc; Đảng ủy viên; Bí thư chi bộ chi nhánh
khu vực phía Nam – Tổng Công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nước;

-

Năm 2010 đến nay: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược phẩm TV
PHARM

-

Năm 2013 đến nay: Chủ tịch Hội đồng thành viên Cty TNHH MTV Khai
thác Khoáng sản Bà Rịa-Vũng Tàu.

-

Năm 2008 – 2014: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo
Minh

-

Năm 2012 – 06/2015: Thành viên Hội đồng quản trị Cty CP Kho vận Miền
Nam (Sotrans)

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ

-

Từ 05/2016 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng An Giang.

-

Phó Giám đốc Chinh nhánh khu vực phía Nam – Tổng Công ty đầu tư kinh

chức khác

doanh vốn nhà nước;
-

Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược phẩm TV PHARM; Người đại diện
vốn.

-

Chủ tịch Hội đồng thành viên Cty TNHH MTV Khai thác Khoáng sản Bà
Rịa-Vũng Tàu.

Số cổ phần sở hữu cá nhân

0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Phó chủ tịch HĐQT

BÙI THÀNH HIỆP
Ngày sinh

04/12/1967

Địa chỉ

225 Lê Văn Nhung, K. Bình Long 3, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An
Giang

Trình độ học vấn

Cử nhân Tài chính Kế toán

Quá trình công tác

-

Năm 1996 – 1998: Trưởng phòng Dịch vụ tổng hợp Cảng Mỹ
Thới

-

Năm 1998 – 2000: Phó Giám đốc Cảng Mỹ Thới An Giang

-

Năm 2000 – 2011: Giám đốc Cảng Mỹ Thới An Giang

-

Tháng 04/2011 đến 04/2016: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám
đốc CTCP Cảng An Giang

-

Tháng 05/2016 đến nay: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm
Tổng Giám đốc

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ
chức khác

-

Số cổ phần sở hữu cá nhân

Ủy viên thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp An Giang, Bí thư
Đảng ủy CTCP Cảng An Giang
Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Cảng biển Việt Nam

2.400 cổ phần, chiếm 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết

Thành viên HĐQT

TRẦN TẤN PHONG
Ngày sinh
Địa chỉ

18/05/1976
93/5C Phạm Ngũ Lão, P. Mỹ Phước, TP Long Xuyên, An Giang

Trình độ học vấn

Cử nhân Kế toán

Quá trình công tác

-

Năm 2004 – 2007: Phó phòng Kỹ thuật Vật tư Cảng Mỹ Thới

-

Năm 2007 – 2010: Q. Trưởng phòng Điều độ, Trưởng phòng
Điều độ

-

Năm 20120 – 2011: Trưởng phòng Điều độ, Trưởng phòng điều
độ

-

Tháng 04/2011 đến 04/2016: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc - kiêm Giám đốc XN Cảng Mỹ Thới
CTCP Cảng An Giang

-

Tháng 05/2016 đến nay: Thành viên Hội đồng Quản trị - kiêm
Phó Tổng Giám Công ty CP Cảng An Giang

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ
chức khác

-

Đảng ủy viên - Đảng ủy CTCP Cảng An Giang

Số cổ phần sở hữu cá nhân

1.300 cổ phần, chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết

TRẦN VĂN CAM
Ngày sinh
Địa chỉ

Thành viên HĐQT
01/07/1971
27B10 Trần Quốc Toản, khóm Đông Hưng, P. Đông Xuyên, TP.
Long Xuyên, An Giang.

Trình độ học vấn

Cử nhân Quản trị doanh nghiệp

Quá trình công tác

-

Năm 2005 – 2007: Đội trưởng đội KĐGNHH.KH Cảng Mỹ Thới
An Giang

-

Năm 2007 – 2010: Phó phòng Điều độ kiêm Đội trưởng Đội
KĐGNHH.KH

-

Năm 2010 – 2011: Trưởng phòng TCHC-LĐTL

-

Tháng 04/2011 đến 04/2016: Thành viên HĐQT, Phó Tổng
Giám đốc kiêm Trưởng phòng TCHC – TĐTL

-

Từ 05/2016 đến nay: Thành viên Hội đồng Quản trị - kiêm
Phó Tổng Giám đốc - kiêm Trưởng phòng TCHC-LĐTL-PC –
kiêm Chánh Văn phòng HĐQT Công ty CP Cảng An Giang

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ
chức khác

-

Đảng ủy viên - Đảng ủy CTCP Cảng An Giang

-

Chủ tịch Công đoàn CTCP Cảng An Giang

Số cổ phần sở hữu cá nhân

1.200 cổ phần, chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết

Số cổ phần đại diện phần vốn
góp của Công đoàn Công ty
cổ phần Cảng An Giang

117.000 cổ phần, chiếm 0,85% số cổ phần có quyền biểu quyết

Thành viên HĐQT

NGUYỄN VIỆT HÙNG
Năm sinh
Địa chỉ

21/10/1952
16 Nguyễn Du, P. Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang

Trình độ học vấn

Kỹ sư Cơ khí

Quá trình công tác

-

Năm 1969 – 1972: Chiến sĩ tỉnh đội An Giang

-

Năm 1972 – 1975: Trường học sinh Miền Nam

-

Năm 1982 – 2000: Phó Giám đốc Cảng Mỹ Thới, Giám đốc
Cảng Mỹ Thới, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải An Giang,
Giám đốc Sở Giao thông Vận tải An Giang

-

Năm 2000 – 2010: Bí thư Thành ủy Thành phố Long Xuyên

-

Năm 2011 – nay: Thành viên HĐQT CTCP Cảng An Giang

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức
khác

Không có

Số cổ phần sở hữu cá nhân

Không có

LÊ VĂN PHÚC

Thành viên HĐQT

Năm sinh

28/11/1954

Địa chỉ

32 Trần Nhật Duật, P Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang.

Trình độ học vấn

Cử nhân Luật

Quá trình công tác

-

Năm 1975: Giáo viên, cán bộ Phòng giáo dục Huyện Châu
Thành, An Giang

-

Năm 1978: Tham gia quân đội

-

Năm 1983: Chuyển ngành về Công ty Xuất khẩu Long Xuyên

-

Năm 1986: Phó Giám đốc Công ty Lâm sản TP, Long Xuyên

-

Năm 1990: Làm việc tại Công ty Vật tư Tổng hợp An Giang

-

Năm 1994: Phó Phòng TCHN Công ty Xăng dầu An Giang

-

Năm 2005: Phó Trưởng ban Phát triển Cửa hàng Công ty
Xăng dầu An Giang

-

Năm 2010: Trợ lý BGĐ về pháp luật Công ty Xăng dầu An
Giang, Luật sư doanh nghiệp (Công ty TNHH MTV Xăng dầu
An Giang)

-

Tháng 04/2011 – nay: Thành viên HĐQT CTCP Cảng An
Giang

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức
khác

Trưởng Văn phòng luật sư Lê Văn Phúc – Đoàn Luật sư tỉnh An
Giang.

Số cổ phần sở hữu cá nhân

529.000 cổ phần, chiếm 3,83% số cổ phần có quyền biểu quyết

Thành viên HĐQT

NGUYỄN QUỐC BẢO

Năm sinh

01/031978

Địa chỉ

20/10 Quốc lộ 91, P. Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, An Giang

Trình độ học vấn

Cử nhân Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác

Năm 2011 – nay: Thành viên HĐQT CTCP Cảng An Giang

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ
chức khác

Không có

Số cổ phần sở hữu cá nhân

1.579.000 cổ phần, chiếm 11,44% số cổ phần có quyền biểu quyết

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban kiểm soát

NGUYỄN THỊ BẠCH MAI
Ngày sinh
Địa chỉ

09/01/1964
10 Ngô Lợi, khóm Bình Thới 2, Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang

Trình độ học vấn

Cử nhân Tài chính Kế toán

Quá trình công tác

-

Năm 1993 – 1994: Phó Phòng Kế toán Cảng Mỹ Thới

-

Năm 1994 – 2001: Kế toán trưởng Cảng Mỹ Thới

-

Năm 2001 – 2010: Phó Giám đốc Cảng Mỹ Thới

-

Tháng 04/2011 – nay: Trưởng Ban Kiểm soát kiêm Trưởng
ban thu hồi công nợ CTCP Cảng An Giang

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ
chức khác

Phó Bí thư – Đảng ủy CTCP Cảng An Giang

Số cổ phần sở hữu cá nhân

2.700 cổ phần, chiếm 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết

TRẦN THỊ THÚY HẠNH

Ngày sinh
Địa chỉ

Thành viên Ban kiểm soát

17/03/1983
44/1A Trung An, P. Mỹ Thới, TP Long Xuyên, An Giang.

Trình độ học vấn

Cử nhân Anh văn

Quá trình công tác

-

Năm 2006 – 2012: Nhân viên phòng Kế hoạch CTCP Cảng An
Giang

-

Tháng 04/2012 – nay: Thành viên Ban Kiểm soát kiêm Nhân
viên phòng Kế hoạch CTCP Cảng An Giang

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ
chức khác

Không có

Số cổ phần sở hữu cá nhân

400 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

TRẦN THỊ THU TRÀ

Thành viên Ban kiểm soát

Ngày sinh

04/09/1981

Địa chỉ

04 Võ Trường Toản, P.An Phú, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

Trình độ học vấn

Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác

-

Năm 04/2004 – 12/2006: Chuyên viên tín dụng Ngân hàng
Phát triển Việt Nam

-

Tháng 01/2007 – 06/2008: Phó Giám đốc Tài chính - thành
viên HĐQT CTCP Bảo hiểm Bảo Tín

-

Tháng 04/2011 – 03/2014: Thành viên Ban kiểm soát CTCP
Cơ khí Ngân hàng

-

Tháng 04/2012 đến nay: Thành viên HĐQT CTCP Thủy Sản
Cửu Long

-

Tháng 07/2008 đến nay: Chuyên viên đầu tư Tổng Công ty
đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước – Chi nhánh khu vực phía
Nam

-

Tháng 05/2016 đến nay:

Thành viên Ban kiểm soát CTCP

Cảng An Giang.
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ
chức khác

Thành viên HĐQT Công ty CP Thủy Sản Cửu Long

Số cổ phần sở hữu cá nhân

Không có

THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH

1. BÙI THÀNH HIỆP

Tổng giám đốc (Xem ở sơ yếu lý lịch Thành viên HĐQT)

2. TRẦN VĂN CAM

Phó tổng giám đốc (Xem ở sơ yếu lý lịch Thành viên HĐQT)

3. TRẦN TẤN PHONG

Phó tổng giám đốc (Xem ở sơ yếu lý lịch Thành viên HĐQT)

4. NGUYỄN VĂN CƠ

Kế toán trưởng

NGUYỄN VĂN CƠ
Ngày sinh

Kế toán trưởng
02/08/1968

Địa chỉ

42A/48 Trung Hưng, P. Mỹ Thới, TP Long Xuyên, An Giang

Trình độ học vấn

Cử nhân Kế toán doanh nghiệp

Quá trình công tác

-

Năm 2001 – 2003: Đội trưởng Đội cung ứng Dịch vụ Cảng Mỹ Thới An
Giang

-

Năm 2003 – 2006: Phó phòng Kế toán tài vụ Cảng Mỹ Thới An Giang

-

Năm 2006 – 2007: Q. Trưởng phòng Kế toán tài vụ Cảng Mỹ Thới An Giang

-

Năm 2007 – 2011: Trưởng phòng Kế toán tài vụ Cảng Mỹ Thới An Giang

-

Tháng 04/2011 đến 04/2016: Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng,
Trưởng phòng Kế toán Tài vụ CTCP Cảng An Giang.

-

Từ 5/2016 đến nay: Kế toán trưởng; Trưởng phòng Kế toán Tài vụ CTCP
Cảng An Giang.

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ
chức khác

-

Đảng ủy viên - Đảng ủy CTCP Cảng An Giang

Số cổ phần sở hữu cá nhân

1.800 cổ phần, chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết

THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH
STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1

LÊ VIỆT THÀNH

Chủ tịch HĐQT

Bổ nhiệm ngày 22/04/2016

2

NGUYỄN VĂN CƠ

Thành viên HĐQT

Miễn nhiệm ngày 22/04/2016

BAN KIỂM SOÁT
1

TRẦN THỊ THU TRÀ

Thành viên BKS

Bổ nhiệm ngày 22/04/2016

2

NGUYỄN MINH HẢI

Thành viên BKS

Miễn nhiệm ngày22/04/2016

SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, NHÂN VIÊN

Tiêu chí
- Hợp đồng không thời hạn

Số lượng (người)

Tỷ trọng (%)

131

63,90%

- Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm)

03

1,46%

- Hợp đồng xác định từ 1-3 năm

71

34,64%

Theo giới tính
- Nam
- Nữ
Theo tính chất lao động
I/ Người quản lý chuyên trách Công ty:

205

100%

178

86,83%

27

13,17%

205

100%

06

2,93%

- Văn phòng Công ty

20

9,75%

- Văn phòng thuộc bộ phận sản xuất

18

8,78%

161

78,54%

II/ Khối gián tiếp:

III/ Khối trực tiếp sản xuất:

Cơ cấu lao động theo hợp đồng lao động

34,64%

63,90%

1,46%

Hợp đồng không thời hạn
Hợp đồng thời vụ (<1 năm)
Hợp đồng xác định từ 1-3 năm

Cơ cấu lao động theo giới tính

13,17%
Nam
Nữ

86,83%

Theo tính chất lao động
2,93%
9,75%
8,78%
Quản lý chuyên trách
Văn phòng công ty
78,54%

Văn phòng thuộc bộ phận sản xuất
Khối trực tiếp sản xuất

Chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2014 Năm 2015

Tổng số lượng cán
bộ công nhân viên

Người

Thu nhập bình quân

Đồng/người/ tháng

Năm 2016

208

222

205

6.270.000

6.800.000

6.800.000

Tổng số lượng cán bộ công nhân viên
(Người)
230

222

220
210

207

208

2013

2014

205

200
190

188

180
170
2012

2015

2016

Thu nhập bình quân
(Nghìn đồng/ người/ tháng)
7.000

6.800

6.800

2015

2016

6.800
6.600

6.270

6.400

6.100

6.200
6.000

5.800

5.800
5.600
5.400
5.200
2012

2013

2014

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI N

Về chính sách đào tạo
Công ty luôn nhận thức đào tạo là hình thức đầu tư chiến lược, nhằm nâng cao
kiến thức quản lý, năng lực, trình độ nghiệp vụ chuyên môn, hỗ trợ cùng các kỹ
năng khác cho cán bộ nhân viên để thực hiện mục tiêu chuyên nghiệp hóa đội ngũ,
đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
Hàng năm, Công ty đều xây dựng kế hoạch đào tạo và có chính sách đào tạo lại
nhân viên, phát triển đội ngũ kế thừa.

Chính sách lương, thưởng, trợ cấp
Chính sách lương và phụ cấp
Công ty áp dụng chính sách lương khoán cho từng bộ phận trực thuộc nhằm khuyến
khích hiệu quả sản xuất của các đơn vị. Ngoài ra, Công ty ban hành, sửa đổi một số chính sách
lương để phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty vào từng thời điểm cụ thể nhằm tạo
động lực khuyến khích đội ngũ CB.NV, NLĐ làm việc tích cực hơn.
Chính sách phụ cấp như: phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp độc hại, phụ cấp công tác, …
Các khoản phụ cấp này nhằm giúp cho CB.NV, người lao động có trách nhiệm hơn trong thực
hiện nhiệm vụ được giao, yên tâm công tác.
Chính sách khen thưởng
Chính sách khen thưởng được áp dụng nhằm tạo động lực trong công tác cho CB.NV
gắn liền với thành tích công việc, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Công ty áp dụng các chính sách
thưởng như:
+ Tháng lương 13;
+ Thưởng theo thành tích công việc tổng kết năm, thưởng thành tích đột xuất;
+ Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật;
+ Thưởng cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc. …

I NGƯỜI LAO ĐỘNG

Mỗi vị trí, chức danh công việc thuộc các bộ phận có nhu cầu đào tạo phát triển đều
có tiêu chuẩn đào tạo riêng và được thực hiện theo đúng quy định, nhu cầu đào tạo
của Công ty.
CBNV sau khi ký hợp đồng lao động có thời hạn đều được tham dự các lớp đào tạo
nghiệp vụ ngắn hạn, trung hạn theo kế hoạch đào tạo hàng năm hoặc đào tạo đột
xuất theo nhu cầu cấp thiết của đơn vị. Ngoài ra, Công ty còn xét hỗ trợ học phí đối
với các CBNV có nỗ lực tự đào tạo phù hợp với chuyên môn.

Chế độ chính sách khác
Ngoài việc thực hiện các chính sách
lương, thưởng, chế độ bảo hiểm xã hội, y
tế, thất nghiệp theo qui định pháp luật,
Công ty còn áp dụng các chế độ phúc lợi
như: thưởng vào các ngày lễ lớn: Ngày
giải phóng miền Nam 30/4, Quốc khánh
02/9, Tết Dương lịch, kỷ niệm ngày thành
lập Công ty, tổ chức tham quan nghỉ mát
hàng năm,... Ngoài ra, Công ty duy trì và
đảm bảo các chế độ khác như: chi tiền ăn
giữa ca, cấp phát đồng phục, bảo hộ lao
động, khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ
CB.NV khi gia đình khó khăn, hoạn nạn
…Bên cạnh đó, CBNV nữ được hỗ trợ
tiền, tặng quà nhân ngày Quốc tế Phụ nữ
và ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ
Việt Nam.
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Về công tác đầu tư
Tổng kinh phí đầu tư xây dựng & mua sắm trang thiết bị, CCDC trong năm 2016 là :
6.829.181.819 đồng.
Trong đó:
 Nhà ở sà lan cần trục PH70B

: 51.000.000 đồng

 Xe chụp container hàng

: 6.154.545.000 đồng

 02 máy kéo

: 206.000.000 đồng

 Băng tải bao nâng hạ hai cấp cạnh bờ âu 02 cái

: 417.636.364 đồng

Ngoài ra, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản công ty thường xuyên mở các
cuộc họp trao đổi và tìm ra phương hướng đầu tư các trang thiết bị nhằm mang lại hiệu
quả cao nhất.

Công ty con, công ty liên kết: Không có

4
Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu

Năm 2015

Tổng giá trị tài sản

Năm 2016

% tăng giảm

167.583

161.753

(3,48%)

Doanh thu thuần

94.930

82.245

(13,36%)

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

19.255

14.516

(24,61%)

Lợi nhuận khác

(1.267)

(147)

-

Lợi nhuận trước thuế

17.988

14.369

(20,12%)

Lợi nhuận sau thuế

13.719

11.389

(16,98%)

Tình hình tài chính
180.000

167.583
161.753

160.000
140.000

Triệu đồng

120.000
1.757,3

100.000

Năm 2015

82.245

Năm 2016

80.000
60.000
40.000

19.255
14.516

20.000

13.719
11.389

0
TTS

DTT

LNTHĐKD

LNST

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

ĐVT

Năm 2015

Hệ số thanh toán ngắn hạn

Lần

4,85

6,25

Hệ số thanh toán nhanh

Lần

4,71

5,94

Hệ số Nợ/Tổng tài sản

%

8,20

5,88

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

%

8,93

6,25

Vòng quay hàng tồn kho

Lần

33,73

28,52

Doanh thu thuần/Tổng tài sản

Lần

0,57

0,51

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

%

14,45

13,85

Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu

%

8,89

7,48

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

%

8,26

7,04

Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần

%

20,28

17,65

885

734

Các chỉ tiêu

Năm 2016

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Đồng/cổ phiếu
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CỔ PHẦN
Tổng số lượng CP

13.800.000 CP

Loại CP đang lưu hành

Cổ phần phổ thông

Số lượng CP đang lưu hành

13.800.000 CP

Số lượng CP cổ phiếu quỹ

0 CP

Số lượng CP bị hạn chế chuyển nhượng

0 CP

Mệnh giá

10.000đ/CP

STT

Loại cổ đông

I

Cổ đông Nhà nước

II

Cổ đông nội bộ

III

Cổ đông trong nước

IV

Số lượng CP sở hữu

Tỷ lệ sở hữu CP

7.311.600

52,98%

226.700

1,64%

6.261700

45.38%

Cá nhân

2.045.700

14,83%

Tổ chức

4.216.000

30,55%

-

-

Cá nhân

-

-

Tổ chức

-

-

13.800.000

100%

Cổ đông nước ngoài

Tổng cộng

Cơ cấu cổ đông
Cổ đông nhà nước

14,83%
52,98%

30,55%

Cổ đông nội bộ

1,64%
Cổ đông tổ chức trong
nước
Cổ đông cá nhân trong
nước

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN

STT

Số lượng

Giá trị

Tỷ lệ

cổ phần

(nghìn đồng)

(%)

Tên

1

Tổng Công ty Đầu tư và
Kinh doanh vốn Nhà nước

7.311.600

73.116.000

52,98%

2

Công ty TNHH MTV XNK
Hùng Anh

1.579.000

15.790.000

11,44%

3

CTCP VTT Tân Cảng

800.000

8.000.000

5,80%

4

CTCP GENTRACO

700.000

7.000.000

5,07%

5

Cao Lương Tri

700.000

7.000.000

5,07%

11.090.600

110.906.000

80,37%

Tổng cộng

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có
Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có
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BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

Tiêu thụ năng lượng
Lĩnh vực

Nguyên liệu

Sản xuất
Khối lượng
(lít)

Dầu DO
Nhớt các loại

Kinh doanh
Giá trị
(đồng)

Khối lượng
(lít)

Giá trị
(đồng)

472.197

4.525.000.000

896.597

8.907.000.000

13.125

633.000.000

3.161

158.000.000

Điện

436.881 KW tương đương 700 triệu đồng

Nước sinh hoạt

5.367 m3 tương đương 60 triệu đồng

Hiện nay, nguồn tài nguyên đang có nguy cơ
cạn kiệt nhanh chóng, tiết kiệm năng lượng đã
trở thành yêu cầu cấp thiết. EIA đã dự đoán
rằng đến năm 2030, mức tiêu thụ năng lượng
toàn cầu dự kiến sẽ tăng thêm 55%. Sự gia
tăng nhu cầu này đã dẫn đến sự thiếu hụt năng
lượng nghiêm trọng và tiết kiệm năng lượng đã
trở thành vấn đề cấp thiết toàn cầu.

Tiêu thụ nước

Năm qua, Công ty Cổ phần Cảng An Giang đã

Để tăng cường tiết kiệm sử dụng nguồn

tích cực thực hiện các biện pháp để tiết kiệm

nước sạch, năm qua Công ty cổ phần Cảng

nguồn năng lượng như sử dụng bóng đèn tiết

An Giang đã thực hiện nhiều biện pháp như

kiệm điện, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên

thường xuyên kiểm tra đường ống dẫn để

máy móc thiết bị để tránh tình trạng tiêu hao

tránh trường hợp rò rỉ, hao phí nước; tận

năng lượng do máy quá cũ, quá nóng…Bên

dụng nguồn nước mưa để tiết giảm chi phí

cạnh đó, Công ty còn tổ chức các lớp bồi

cho Công ty, vừa đảm bảo nguồn nước để

dưỡng nhằm nâng cao ý thức của toàn thể cán

dùng cho sinh hoạt. Đồng thời, Công ty

bộ công nhân viên trong việc tiết kiệm điện,

cũng tăng cường giáo dục ý thức về tiết

xăng dầu…để vừa tiết kiệm chi phí vừa góp

kiệm nước cho cán bộ công nhân viên.

phần bảo vệ môi trường.

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường
Nhà nước ban hành luật bảo vệ môi trường cùng những quy định, thủ tục đi
kèm để bảo vệ và cải tạo môi trường nhằm tránh những tác động, hậu quả xấu
có thể xảy ra trong lương lai, để lại môi trường trong lành cho thế hệ sau tồn tại
và phát triển, mục đích thực tế nhất mà mỗi chúng ta cần nhận thức được đó là
bảo vệ cho cuộc sống, sức khỏe của chính chúng ta hiện tại. Nhận thức được
điều này, Công ty Cổ phần Cảng An Giang đã nghiêm túc thực hiện các Thông
tư, Nghị định của các Ban ngành có liên quan về vấn đề bảo vệ môi trường.
Ngoài ra, để tăng cường bảo vệ môi trường nước tại các Cảng, Công ty đã đưa
ra những quy định chặt chẽ về vấn đề này nhằm tránh tình trạng các chủ tàu,
thuyền xả rác bừa bãi, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm nước do dầu máy và đồ dùng
sinh hoạt của chủ tàu, thuyền xả ra tại Cảng.

Chính sách liên quan đến người lao động
Một trong những nhân tố góp phần to lớn vào sự phát triển mạnh mẽ của Công
ty Cổ phần Cảng An Giang đó chính là nguồn lao động dồi dào kinh nghiệm,
luôn gắn bó với Công ty trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Do vậy, Công ty luôn
chú trọng các công tác, chính sách với người lao động về cả vật chất lẫn tinh
thần. Năm qua, Công ty đã có kế hoạch hỗ trợ, tổ chức cho các cán bộ công
nhân viên đi tập huấn, vận hành thử công nghệ mới, khảo sát thực tế tại cảng
lớn khác để học tập kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh. Đối với công nhân
bốc xếp thủ công, Công ty đã mở các lớp huấn luyện về an toàn lao động và
các lớp kỹ thuật bốc xếp hàng hóa.
Hiện tại, Công ty đang áp dụng chính sách lương khoán cho từng bộ phận trực
thuộc nhằm khuyến khích hiệu quả sản xuất của các đơn vị. Bên cạnh đó, tất
cả cán bộ công nhân viên của Công ty đều được đóng Bảo hiểm xã hội và các
chế độ bảo hiểm khác theo đúng quy định. Ngoài ra, Công ty còn có các chính
sách phúc lợi khác như chi tiền ăn giữa ca, cấp phát đồng phục, bảo hộ lao
động, khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ cán bộ công nhân viên khi gia đình khó
khăn, hoạn nạn, v.v

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xóa đói, giảm nghèo, Đảng ủy, Ban Tổng Giám
đốc đã ủng hộ 50 triệu đồng cho “Quỹ vì người nghèo” của Tỉnh, đồng thời hỗ trợ xây dựng cầu,
đường nông thôn, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa nhà Đại đoàn kết, phụng dưỡng 2 Mẹ Việt Nam Anh
Hùng. Không chỉ vậy, toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty còn đóng góp 01 ngày lương để
ủng hộ chương trình “Nghĩa tình biên giới, biển đảo quê hương”, hỗ trợ cho các gia đình chính
sách, các cựu lãnh đạo về hưu trong ngành gặp khó khăn để vui xuân đón Tết. Ngoài ra, hàng
năm Công ty còn kết hợp với Bệnh viện Đa khoa An Giang khám và phát thuốc cho bệnh nhân
nghèo, v.v… Trong năm 2016, Công đoàn Công ty còn thực hiện các hoạt động từ thiện, với tổng
số tiền là 600 triệu đồng.
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Năm 2016, năm đầu cả nước thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, diễn ra trong
bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo, tăng trưởng thương mại toàn cầu giảm mạnh, hoạt động của
thị trường hàng hóa kém sôi động, giá cả hàng hóa thế giới ở mức thấp, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế -xã hội
nước ta, nhất là hoạt động xuất nhập khẩu và thu ngân sách Nhà nước. Trong nước, bên cạnh những thuận lợi
từ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, kinh tế bước đầu có khởi sắc, nhưng kinh tế Việt Nam đối mặt với nhiều
khó khăn, thách thức bởi diễn biến phức tạp của thời tiết, biến đổi khí hậu,v.v...
Tỉnh An Giang nói riêng và Đồng Bằng Sông Cửu Long nói chung có hai mặt hàng chủ lực là lúa, gạo
và thủy sản tiếp tục gặp khó khăn về giá cả và thị trường tiêu thụ từ đó đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình
sản xuất, kinh doanh của Công ty. Bằng sự quyết tâm và lãnh đạo sáng suốt của cấp ủy, HĐQT, Ban Tổng
Giám đốc cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể Cán bộ, công nhân viên Công ty, tuy trước tình hình khó
khăn không đạt được sản lượng cao như năm 2015, nhưng vẫn đạt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 đề ra.

Thuận lợi

Khó khăn

Cấp ủy, Ban Tổng Giám đốc luôn bám sát tình hình sản

Năm 2016 là năm gặp nhiều khó khăn

xuất kinh doanh để kịp thời đề ra phương hướng đúng

khách quan do biến động thị trường nhất là

đắn nâng cao hiệu quả sản xuất. Trước tình hình kinh tế

đối với mặt hàng gạo là mặt hàng chủ lực

xã hội luôn diễn biến phức tạp đan xen những thuận lợi

của Đồng Bằng Sông Cửu Long. Sản lượng

và khó khăn, Ban Tổng Giám đốc luôn đề ra giải pháp kịp

giảm rất lớn từ gạo xuất nội địa ra các cửa

thời, phù hợp để động viên Cán bộ, công nhân viên và

khẩu phía bắc đến lượng gạo xuất khẩu

người lao động chung sức luôn giữ vững thương hiệu

chính ngạch cũng giảm nhiều làm ảnh

công ty. Với đội ngũ nhân viên nhiệt tình, công nhân cơ

hưởng đến lượng hàng hóa thông qua

giới nhiều năm kinh nghiệm có tay nghề cao cùng với lực

cảng. Luồng kênh Quan Chánh Bố hoàn

lượng công nhân thủ công lúc cao điểm gần 700 công

thành hiện nay đã khai thác thử nghiệm tiếp

nhân đã tạo nên sức mạnh to lớn giúp công ty đạt được

nhận tàu có mớn nước 7,5m . Tuy nhiên,

thành tựu cao qua các năm.

hiện tại chưa có Quyết định công bố của Bộ
GTVT nên chủ tàu và đại lý còn chưa mạnh

Cùng với sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của

dạn đưa tàu vào khai thác. Mặt khác, trên

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

khúc sông chưa đầy 2 km từ cảng về phía

(SCIC), sự ủng hộ của các sở ban ngành, sự hỗ trợ của

hạ lưu có tới 04 Cảng hoạt động đã chia sẻ

các cơ quan quản lý nhà nước như: Cảng Vụ Hàng Hải

thị phần sản lượng rất lớn. Sự cạnh tranh

An Giang, Cảng Vụ Đường Thủy Nội Địa, Hải Quan cửa

giữa các cảng dưới hạ lưu Vàm Cái Sắn

khẩu Cảng Mỹ Thới, Đồn Biên Phòng cửa khẩu Cảng Mỹ

diễn ra gay gắt không những về giá cả mà

Thới, Kiểm Dịch Y Tế Quốc Tế, Kiểm Dịch Thực Vật.v.v...

còn về nguồn lực lao động.

Sự kết hợp chặt chẽ, với chủ hàng, chủ tàu, đại lý nên
trong công tác điều hành sản xuất luôn phát huy tối đa về
“năng suất - chất lượng - an toàn - hiệu quả”.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Năm
2015

TH2016/
KH2016

TH2016/
TH2015

1

Sản lượng hàng hóa
thông qua cảng

Tấn

2.827.403

2.454.751

2.450.000

100,19%

86,82%

Sản lượng xuất khẩu

Tấn

431.949

327.453

-

-

-

Sản lượng nhập
khẩu

Tấn

64.175

89.453

-

-

-

Sản lượng nội địa

Tấn

1.621.421

1.509.731

-

-

-

Container

Tấn

584.175

399.015

-

-

-

Sản lượng khác

Tấn

125.683

129.099

-

-

-

96.550

83.547

82.753

100,96%

86,53%

17.988

14.369

14.000

102,64%

79,88%

13.719

11.389

-

-

83,02%

2

Doanh thu

3

Lợi nhuận trước thuế

4

Lợi nhuận sau thuế

Triệu
đồng
Triệu
đồng
Triệu
đồng

Thực hiện
2016

Kế hoạch
2016

Sản lượng hàng hóa thông qua năm 2016

5,26%

13,34%

16,25%

3,64%

61,50%

Sản lượng xuất khẩu

Sản lượng nhập khẩu

Container

Sản lượng khác

Sản lượng nội địa

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

2
TÌNH HÌNH TÀI SẢN

Năm 2015

Năm 2016
Năm 2016 so
với năm 2015

Chỉ tiêu

Giá trị
(triệu đồng)

Tỷ trọng
(%)

Giá trị
(triệu đồng)

Tỷ trọng
(%)

Tài sản ngắn hạn

53.439

31,89%

49.213

30,42%

92,1%

Tài sản dài hạn

114.144

68,11%

112.540

69,58%

98,6%

Tổng tài sản

167.583

100,00%

161.753

100,00%

96,5%

Năm 2016

Năm 2015
31,89%
68,11%

30,42%
69,58%

Tài sản ngắn hạn

Tài sản dài hạn

Tình hình tài sản năm 2016 của Công ty cổ phần Cảng An Giang không có nhiều biến động. Tổng tài
sản năm 2016 đạt 161,7 tỷ đồng, giảm 3,5% so với năm 2015. Trong đó tài sản dài hạn vẫn chiếm đa
số với tỷ trọng 69,58% trong cơ cấu tài sản, tăng 1,47% so với năm trước. Giá trị tài sản dài hạn năm
2016 đạt 112,5 tỷ đồng, giảm 1,4% so với cùng kỳ, trong đó phần lớn là tài sản cố định chiếm
84,85%.
Tài sản ngắn hạn có giá trị 49,2 tỷ đồng, giảm 7,9% so với năm 2015, chủ yếu là do lượng tiền mặt
giảm 5 tỷ đồng, tương ứng giảm 25% và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 5 tỷ đồng, tương ứng giảm
28,57% so với năm 2016.

TÌNH HÌNH NỢ

Năm 2015
Chỉ tiêu

Năm 2016

Năm 2016 so
với năm 2015

Giá trị
(triệu đồng)

Tỷ trọng
(%)

Giá trị
(triệu đồng)

Tỷ trọng
(%)

11.015

80,16%

7.875

82,80%

71,49%

Nợ dài hạn

2.727

19,84%

1.636

17,20%

59,99%

Nợ phải trả

13.742

100,00%

9.511

100,00%

69,21%

Nợ ngắn hạn

Năm 2015

Năm 2016

19,84%

17,20%
80,16%

Nợ ngắn hạn

82,80%

Nợ dài hạn

Trong cơ cấu nợ năm 2016, nợ ngắn hạn vẫn chiếm đa số với tỷ trọng 82,8%. Về giá trị, nợ phải trả
trong năm 2016 đạt 9,5 tỷ đồng, giảm 30,79% so với năm 2015. Trong đó, nợ ngắn hạn là 7,9 tỷ
đồng, giảm 28,51% chủ yếu do đã trả khoản nợ 4,6 tỷ đồng cho công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn
nhà nước, nợ dài hạn là 1,6 tỷ đồng giảm 40% so với năm trước do đã trả 0,8 tỷ đồng cho Ngân
hàng thương mại cổ phần Quân đội – chi nhánh An Giang.
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CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ

VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, KHAI THÁC ĐIỀU HÀNH
-

Ban Tổng Giám đốc, Ban điều hành

Tình hình trật tự an ninh được giữ vững, công

công ty đã đã đưa ra những quy chế,

tác an toàn lao động thực hiện tốt. Tạo việc

quy định kịp thời, đột phá trong khâu

làm và thu nhập ổn định cho Cán bộ, công

đầu tư mua sắm trang thiết bị, công cụ

nhân viên và người lao động.

dụng cụ phục vụ sản xuất. Sắp xếp

-

-

-

Tổ chức các buổi hội thảo gặp gỡ giao lưu với

nhân sự phù hợp, bố trí lực lượng công

khách hàng, nhất là khách hàng bốc xếp và

nhân thủ công kịp thời.

vận chuyển container để hình thành một chuỗi

Tổ chức sản xuất hợp lý, công tác khai

cung ứng khép kín từ đầu các Cảng thành phố

thác đàm phán khách hàng. Điều chỉnh

Hồ Chí Minh về Cảng Mỹ Thới để đi tới các

kịp thời giá cước sao cho phù hợp với

kho, nhà máy nhằm giúp khách hàng tiết kiệm

giá cạnh tranh trên thị trường, đảm bảo

được chi phí, giảm giá thành tạo thế mạnh

kinh doanh hiệu quả. Công tác thực

trong thời kỳ cạnh tranh.

hành tiết kiệm tiếp tục được duy trì và

-

Định kỳ tổ chức các cuộc giao ban tuần, giao

đạt được các mục tiêu đề ra. Các hạng

ban tháng để các bộ phận phụ trách các

mục đầu tư, sửa chữa đã được đẩy

phòng ban, xí nghiệp trực thuộc nắm vững về

nhanh tiến độ, kịp thời đưa vào khai

kết quả và các giải pháp nâng cao hiệu quả

thác. Triển khai kế hoạch sản xuất kinh

sản xuất kinh doanh nhằm tạo sự đồng thuận

doanh, tổ chức các hội nghị và các

cao trong tổ chức sản xuất.

hoạt động trọng tâm của Công ty kịp
thời, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

-

Tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị theo
đúng điều lệ của công ty và Luật doanh
nghiệp.

VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KỸ THUẬT
Năm 2016 Công tác kỹ thuật luôn được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của cấp Ủy,
Ban Tổng Giám đốc. Theo đó, đã tạo điều kiện thuận lợi cho phòng Kỹ Thuật Vật Tư
làm tốt công tác duy tu bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện, thiết bị, quản lý chặt chẽ
việc sử dụng nhiên liệu, cấp phát vật tư, công cụ dụng cụ.
Năm 2016, xưởng cơ khí đã sửa chữa hơn 250 lượt phương tiện thiết bị trong cảng.
Trong đó trung tu, đại tu máy là 16 lượt và đã trung tu thiết bị là 2 gàu cạp. Xưởng cơ
khí đã nghiên cứu hoán cải hệ thống truyền động cơ cấu 1 chiều, 3 móng dựng hạ cần
trục American 60 tấn chi phí giảm mà sử dụng an toàn và độ bền rất cao (8,6 triệu
đồng) so với trước đây khi hư hỏng thì mua mới không có còn gia công phải gửi lên Sài
Gòn mà chi phí cao 12.600.000/lần sửa chữa mà sử dụng không được bền.

VỀ CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Tổng kinh phí đầu tư xây dựng & mua sắm trang thiết bị, CCDC trong năm 2016 là :
6.829.181.819 đồng.
Trong đó:
Nhà ở sà lan cần trục PH70B

: 51.000.000 đồng

Xe chụp container hàng

: 6.154.545.000 đồng

02 máy kéo

: 206.000.000 đồng

Băng tải bao nâng hạ hai cấp cạnh bờ âu 02 cái với số tiền: 417.636.364 đồng.

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI
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Tình hình thế giới năm 2017 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp; kinh tế thế giới dự kiến sẽ
tăng cao hơn năm 2016 nhưng vẫn phục hồi chậm, không đồng đều và còn nhiều rủi ro. Cạnh
tranh chiến lược giữa các nước lớn ở khu vực diễn ra gay gắt. Ở trong nước, bên cạnh những
thuận lợi, Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh
tranh còn còn thấp. Riêng tại tỉnh An Giang, 02 mặt hàng chủ lực là gạo và thủy sản đầu ra còn
gặp nhiều khó khăn nhất là đối với mặt hàng gạo xuất nội địa (vận chuyển ra Bắc) do tình hình biên
mậu giữa các cửa khẩu phía Bắc và Trung Quốc còn nhiều khó khăn. Đây lại là hai mặt hàng
chính thông qua cảng nên rất nhiều rủi ro trong sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhất là hiện nay
trên đoạn sông 2 km có đến 04 cảng gồm: Cảng An Giang, Cảng Cần Thơ, Cảng Bảo Mai và Tân
Cảng Thốt Nốt đang cạnh tranh ngày một khốc liệt, sắp tới sẽ có thêm cảng Trà Nóc. Tuy nhiên với
nền tảng nguồn hàng đã thông qua năm 2016 và sự tín nhiệm của các chủ hàng, chủ tàu đại lý gắn
kết với cảng nhiều năm; đồng thời công ty dự kiến luồng kênh Quan Chánh Bố sớm đưa vào hoạt
động để tàu có tải trong 10.000 tấn đầy tải và 20.000 tấn giảm tải vào sông Hậu để chia sẻ thêm
phần sản lượng hàng hóa trước đây phải tập kết các cảng khu vực Tp.HCM để giao lên tàu có
trọng tải lớn.
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Công tác khai thác tiếp tục giữ vững nguồn hàng truyền thống thông qua Cảng. Đồng thời mở
rộng khai thác nguồn hàng mới, khai thác kho hàng nhằm ổn định nguồn hàng thông qua cảng.
Tiếp tục duy trì và nâng cao thương hiệu Cảng Mỹ Thới, Cảng Bình Long đến khách hàng.



Luôn chủ động tìm đến khách hàng mới, đáp ứng nhu cầu khách hàng bằng chất lượng dịch vụ
tốt nhất. Tổ chức gặp gỡ khách hàng để cùng nhau trao đổi bàn bạc, lắng nghe ý kiến khách hàng
để cùng với khách hàng tháo gỡ những vướng mắc khó khăn nâng suất xếp dỡ.



Hợp tác chặt chẽ với các đơn vị Logistics, hợp tác khai thác nguồn hàng với các cảng ngoài khu
vực để giúp khách hàng có giá cước trọn gói phù hợp, cạnh tranh, mở rộng quy mô sản xuất kinh
doanh, tạo chữ tín với khách hàng.



Thông báo đến khách hàng về việc Cục Hàng Hải Việt Nam đã đưa vào khai thác thử nghiệm cho
tàu biển có trọng tải lớn có mớn nước 7,5m vào Sông Hậu và chiều cao tĩnh không 36m qua cầu
Cần Thơ. Để khách hàng có thêm sự lựa chọn và phát huy được hiệu quả của luồng kênh quan
chánh bố sau khi thông luồng.



Thực hiện có hiệu quả chính sách ưu đãi với khách hàng, làm động lực để thu hút khách hàng.
Hoàn chỉnh chính sách giá cước năm 2017 và chính sách đa dạng hóa dịch vụ và chính sách tăng
nâng suất, ổn định sản xuất kinh doanh. Tiếp tục nghiên cứu các đối thủ cạnh tranh trên khu vực.

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN



Phân tích đánh giá các nguồn hàng thông qua Cảng, qua đã phân loại khách hàng, mức độ cạnh
tranh của từng loại hàng để có chính sách và chiến lược khai thác phù hợp.



Phát huy mối quan hệ tốt đẹp, bền vững đối với các chủ tàu, chủ hàng truyền thống. Tăng
cường công tác khai thác tiếp thị, thường xuyên tiếp xúc khách hàng, tiếp thu ý kiến đóng góp
để kịp thời chấn chỉnh những bất hợp lý và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ.



Chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ lao động đầy nhiệt huyết được đào tạo bài bản với
kinh nghiệm, chuyên môn sâu trong lĩnh vực kinh doanh và khai thác các ngành dịch vụ hàng
hải để đáp ứng đòi hỏi của khách hàng trong và ngoài nước.



Tăng cường khai thác hàng hóa thông qua Cảng Bình Long, tận dụng triệt để lợi thế về kho
hàng, vị trí địa lý. Đồng thời phải thu hút chủ hàng, chủ tàu đưa tàu biển container về Cảng Bình
Long để xếp dỡ hàng hóa.



Tăng cường khai thác tốt dịch vụ kho bãi để tận thu triệt để doanh thu kho hàng tại xí nghiệp
Cảng Bình Long



Mở rộng khai thác vận chuyển container đi các khu vực như Kiên Giang, Châu đốc... Đồng thời
từng bước xây dựng và thành lập trung tâm logistic tại Cảng Mỹ Thới.



Tranh thủ sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý như Cảng Vụ, Hải Quan, Biên Phòng… tạo cơ chế
thông thoáng về thủ tục thuận lợi cho khách hàng.



Tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng, ban, xí nghiệp nhằm quản lý điều hành sản xuất
một cách khoa học, quản lý chặt chi phí nhằm giảm giá thành, thu hồi công nợ kịp thời, không
để phát sinh nợ khó đòi. Đồng thời kiểm tra công tác quản lý kỹ thuật, an toàn vệ sinh lao động,
phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác khai
thác, quản lý, thống kê...

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH DỰ KIẾN NĂM 2017



Sản lượng hàng hóa thông qua cảng

: 2.750.000 tấn



Sản lượng hàng xếp dỡ

: 3.400.000 tấn



Lượt tàu

: 780 lượt = 1.022.000 GRT



Tổng doanh thu

: 92,27 tỷ đồng



Lợi nhuận trước thuế

: 15,4 tỷ đồng



Nộp NSNN

: 13,5 tỷ đồng
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH
NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG

Phát triển cảng biển là một trong những lĩnh vực quan trọng, đáp ứng nhu cầu vận tải biển và
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hiện nay, hoạt động khai thác hệ thống cảng biển tác
động không nhỏ đến môi trường. Việc cung cấp dầu mỡ, nhiên liệu, sửa chữa nhỏ cho tàu và vứt
bừa bãi các loại chất thải dính dầu mỡ… là nguyên nhân chính gây nên ô nhiễm vùng nước cảng
biển. Đặc biệt, đổ thải hoặc rò rỉ các hóa chất ra biển cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng và lâu
dài cho môi trường biển và khó có thể khắc phục được hậu quả.
Hiểu rõ được thực trạng ngày, Công ty cổ phần Cảng An Giang cam kết duy trì có hiệu quả hệ
thống quản lý môi trường theo quy định. Xây dựng một Cảng tổng hợp chuyên nghiệp, hiện đại,
xanh, sạch, đẹp. Tuân thủ các quy định về mội trường theo luật định, sử dụng tiết kiệm các
nguồn tài nguyên (điện, nước, nguyên nhiên vật liệu…). Đồng thời trong quá trình khai thác cảng
bảo đảm thực hiện đúng quy định về bảo vệ môi trường theo pháp luật nhà nước.

ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Công tác tổ chức, tiền lương và chăm lo đời sống cho cán bộ, công nhân viên được quan tâm
sát sao, đảm bảo đời sống vật chất tinh thần và thu nhập cho người lao động. Công đoàn công ty
hàng năm tổ chức tham quan du lịch và thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục,
thể thao, nữ công…nhằm tạo động lực và tâm lý phấn khởi cho cán bộ, công nhân viên, khuyến
khích tinh thần làm việc, gắn bó với công ty, nâng cao trách nhiệm trong công việc. Bên cạnh
công tác đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ, công nhân viên được quan tâm và chú trọng, tổ
chức và cử cán bộ, công nhân viên theo học các lớp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
nhằm đáp ứng ngày càng cao nhu cầu phát triển của công ty.

ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI
CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG
Trong những năm qua, cùng với những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế - xã hội, nước ta
cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó vấn đề nghèo đói luôn được quan tâm
hàng đầu. Tăng trưởng kinh tế một mặt đã góp phần cải thiện đáng kể đời sống nhân dân, dẫn tới
hình thành những cộng đồng dân cư có thu nhập cao, đời sống được bảo đảm bởi hệ thống cơ
sở vật chất và hạ tầng, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, y tế, giáo dục tương đối khá. Người dân
tại các cộng đồng này có nhiều cơ hội phát triển, được phát huy khả năng và được bảo vệ thông
qua mạng lưới an sinh xã hội an toàn, bền vững. Tuy nhiên, sự phân hóa ngay trong quá trình
phát triển cũng làm xuất hiện những cộng đồng dân cư nghèo, các nhóm yếu thế tại vùng sâu,
vùng xa, nơi có điều kiện tự nhiên không thuận lợi cùng một bộ phận dân cư ngay trong lòng các
đô thị phát triển. Cộng đồng nghèo thường gắn liền với các đặc điểm: Cơ sở hạ tầng, dịch vụ xã
hội thiếu hoặc yếu kém; kinh tế không phát triển; nhu cầu cơ bản của người dân chưa được đáp
ứng đầy đủ; thiếu cơ hội tiếp cận khoa học – kỹ thuật, tâm lý thiếu tự tin hoặc trông chờ, ỷ lại vào
Nhà nước và không được tham gia vào các quá trình ra quyết định.
Với mục tiêu phát triển vì sự phồn vinh của xã hội, Công ty Cổ phần Cảng An Giang cam kết tích
cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, ủng hộ các hoạt động từ thiện, chia sẽ và giúp đỡ
những khó khăn (trẻ em khuyết tật, người già không nơi nương tựa…). Đồng thời thực hiện tốt
công tác an sinh xã hội, đem lại lợi ích thiết thực cho toàn xã hội.

1

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Tình hình chung
Năm qua Công ty đã không ngừng đẩy mạnh xây dựng và phát triển thương hiệu Cảng An
Giang, coi đây là tài sản vô hình quý giá, tiếp tục đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh,
mở rộng thị phần. Tuy trước tình hình khó khăn không đạt được sản lượng cao như năm
2015, nhưng vẫn đạt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 đề ra. Để bước vào thực hiện nhiệm vụ
sản xuất kinh doanh năm 2016 Công ty có những thuận lợi và khó khăn riêng cần phải giải
quyết. Đời sống cán bộ công nhân viên, người lao động trong năm qua luôn được đảm bảo.
Bên cạnh đó sự nhận biết, Cảng An Giang cũng ngày càng khẳng định được vị thế của mình
trên thị trường.
Năm 2016, là năm đầu cả nước thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020,
diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo, tăng trưởng thương mại toàn
cầu giảm mạnh, hoạt động của thị trường hàng hóa kém sôi động, giá cả hàng hóa thế giới ở
mức thấp, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội nước ta, nhất là hoạt động xuất nhập khẩu và
thu ngân sách Nhà nước. Theo đó, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cảng
biển cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016, Công ty gặp không ít
những khó khăn, các chi phí đều tăng; cơ sở hạ tầng như luồng vào Cảng, đường giao thông
còn nhiều bất cập và sự gia tăng của các cảng cạnh tranh, đã gây tác động lớn đến doanh
thu và lợi nhuận trong năm tài chính của Công ty. Tuy nhiên cùng với sự quan tâm của lãnh
đạo, chỉ đạo kịp thời của Ban tổng giám đốc Công ty, luôn bám sát tình hình sản xuất kinh
doanh để kịp thời đề ra phương hướng đúng đắn nâng cao hiệu quả sản xuất, luôn động viên
Cán bộ, công nhân viên và người lao động chung sức luôn giữ vững thương hiệu công ty.
Với đội ngũ nhân viên nhiệt tình, công nhân cơ giới nhiều năm kinh nghiệm có tay nghề cao
cùng với lực lượng công nhân thủ công lúc cao điểm gần 700 công nhân đã tạo nên sức
mạnh to lớn giúp công ty đạt được thành tựu cao trong năm vừa qua.

Kết quả hoạt động kinh doanh

Thực
hiện/Kế
hoạch
2016

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2015

Thực hiện
2016

Kế hoạch
2016

1

Sản lượng hàng hóa thông
qua cảng

Tấn

2.827.403

2.454.751

2.450.000

100,19%

2

Tổng doanh thu

Triệu đồng

96.550

83.547

82.753

100,96%

3

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

17.988

14.369

14.000

102,64%

4

Lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng

13.719

11.389

-

-

5

Nộp NSNN

Triệu đồng

17,3

12,9

-

-

6

Cổ tức

%

8,5

-

6,5

ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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HĐQT đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực và nhạy bén của Ban Tổng Giám đốc. Trong bối
cảnh thị trường hàng hóa có sự cạnh tranh khốc liệt, một số cảng mới ra đời, các doanh
nghiệp vận tải còn gặp nhiều khó khăn, luồng vào cảng và trục giao thông đường bộ còn
nhiều hạn chế… Nhưng Ban Tổng giám đốc đã bám sát thị trường, chú trọng công tác chăm
sóc khách hàng và nâng cao chất lượng dịc vụ, điều hành công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ
năm 2016.
Năm 2016, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong công ty đã tổ chức triển khai
thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết HĐQT, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông,
cũng như các quyết định của HĐQT như:


Xây dựng và triển khai các kế hoạch, thực hiện những chiến lược mà HĐQT đề ra một
cách nhanh chóng, đúng hướng và hiệu quả.



Hoàn thành tốt chức năng trong quản trị, điều hành công ty, triển khai hiệu quả nhiều
giải pháp, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập
cho người lao động, các chế độ chính sách với người lao động, công tác vệ sinh môi
trường luôn được đảm bảo.



Công tác đầu tư xây dựng cơ bản kịp thời, đúng tiến độ và kế hoạch đề ra, thực hiện
quy trình đầu tư đúng thẩm quyền, đúng quy định, đúng luật… đảm bảo đầu tư khai thác
có hiệu quả, tiết kiệm tối đa nguồn vốn đầu tư.



Tuân thủ và hoạt động theo Luật doanh nghiệp, các quy định của pháp luật có liên quan;
Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty; Quy chế hoạt động HĐQT; Quy chế tài chính…
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KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tình hình thế giới năm 2017 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp;
kinh tế thế giới được World Bank (WB) dự báo sẽ có mức tăng
trưởng 2,7%. Các chính sách tài khóa của các nền kinh tế lớn sẽ
kích thích tăng trưởng toàn cầu bất chấp xu hướng bảo hộ mậu
dịch có thể gây ra tác động tiêu cực.
Kinh tế Việt Nam trong năm 2017 được đánh giá là một điểm
sáng của Châu Á. Tuy Hoa Kỳ đã bác bỏ hiệp định TPP nhưng
điều này không ảnh hưởng nhiều tới sự phát triển trong tương
lai của Việt Nam. Theo đánh giá của Bloomberg ngày
18/01/2017, kinh tế Việt Nam sẽ được hưởng lợi nhiều hơn khi
TPP không được vận hành. Nguyên nhân là do chính sách bảo
hộ nền kinh tế trong nước đã khiến cho đồng USD mạnh lên,
đồng VNĐ yếu đi tạo thuận lợi cho việc xuất khẩu hàng hóa của
Việt Nam vào thị trường này. Đặc biệt là các mặt hàng nông sản,
thủy sản ở khu vực miền Đông Nam Bộ đang được Chính phủ
rất quan tâm và dự kiến sẽ là một trong các mặt hàng xuất khẩu
chính của Việt Nam vào các thị trường khó tính như Hoa Kỳ…
Hoạt động xuất khẩu được đẩy mạnh trong thời gian tới sẽ tạo
ra nhiều cơ hội trong mọi mặt hoạt động của Công ty, do vậy
tiềm năng phát triển trong tương lai của Công ty là rất lớn.

Chiến lược phát triển Công ty năm 2017

-

Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm mục tiêu giữ vững mối quan hệ với
mạng lưới khách hàng hiện tại của Công ty, đồng thời ngày càng khẳng định thương
hiệu Cảng Mỹ Thới, Cảng Bình Long trong lòng mỗi khách hàng.

-

Thường xuyên tiếp xúc, trao đổi với khách hàng để lắng nghe những nguyện vọng, nhu
cầu mới của khách hàng, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc khó khăn của họ nhằm
cải thiện chất lượng dịch vụ của Công ty.

-

Tập trung nghiên cứu chiến lược marketing, các chiến lược của đối thủ cạnh tranh để
phát triên nguồn khách hàng mới; đưa ra các giải pháp hữu hiệu nhằm giải quyết vấn
đề của họ. Bên cạnh đó, cần đa dạng hóa các chính sách bán hàng, dịch vụ… để tạo
sự thu hút với khách hàng mới.

-

Tăng cường hợp tác chặt chẽ với các đơn vị Logistics, hợp tác khai thác nguồn hàng
với các cảng ngoài khu vực để giúp khách hàng có giá cước trọn gói phù hợp, cạnh
tranh, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tạo chữ tín với khách hàng.

-

Thông báo rộng rãi thông tin việc Cục Hàng Hải Việt Nam đã đưa vào khai thác thử
nghiệm cho tàu biển có trọng tải lớn có mớn nước 7,5m vào Sông Hậu và chiều cao
tĩnh không 36m qua cầu Cần Thơ để khách hàng có nhiều lựa chọn đồng thời khai thác
hiệu quả hơn luồng kênh Quan Chánh Bố sau khi thông luồng.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2017


Sản lượng hàng hóa thông qua cảng

: 2.750.000 tấn



Sản lượng hàng xếp dỡ

: 3.400.000 tấn



Lượt tàu

: 780 lượt = 1.022.000 GRT



Tổng doanh thu

: 92,27 tỷ đồng



Lợi nhuận trước thuế

: 15,4 tỷ đồng



Nộp NSNN

: 13,5 tỷ đồng

Giải pháp thực hiện

 Đối với khách hàng hiện hữu cần tăng



Tập trung lên kế hoạch để triển khai

cường công tác trao đổi với từng chủ tàu,

xây dựng và thành lập Cảng Mỹ Thới

chủ thuyền…để nắm bắt được những

thành một trung tâm Logistics để

điểm mạn và điểm yếu trong dịch vụ của

hàng hóa có thể vận chuyển đi tới

Công ty, từ đó đưa ra các giải pháp hiệu

các tỉnh Kiên Giang, Châu Đốc.

quả nhằm tạo sự hài lòng với khách hàng
 Tập trung công tác đào tạo từ kỹ năng



Tranh thủ sự hỗ trợ của các cơ quan

chuyên môn trong từng lĩnh vực đến các

quản lý như Cảng Vụ, Hải Quan,

kỹ năng mềm trong cách giải quyết vấn

Biên Phòng… tạo cơ chế thông

đề để tạo nên hình ảnh chất lượng dịch

thoáng về thủ tục thuận lợi cho khách

vụ tốt nhất của Công ty.

hàng.

 Tiến hành phân tích đánh giá các nguồn



Trong công tác kế toán, hạch toán

hàng thông qua Cảng, qua đã phân loại

cần theo dõi sát sao các khoản công

khách hàng, mức độ cạnh tranh của từng

nợ với các đối tác; các chế độ chính

loại hàng để có chính sách và chiến lược

sách nhằm hỗ trợ cho người lao

khai thác phù hợp.

động, khuyến khích họ tận tâm với
công việc và Công ty.

 Tập trung phát triển, khai thác hàng hóa
thông qua Cảng Bình Long, đặc biệt là



Trong công tác nội bộ Công ty cần

tận dụng triệt để lợi thế về kho hàng, vị trí

phát huy cơ chế phối hợp nhịp nhàng

địa lý của Cảng để thu hút chủ hàng, chủ

giữa các phòng, ban, xí nghiệp nhằm

tàu đưa tàu biển, container về xếp dỡ

tiết giảm chi phí quản lý đồng thời tạo

hàng hóa.

ra một môi trường làm việc chuyên
nghiệp, năng động và sáng tạo.
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