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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY 

Năm báo cáo: 2018 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Thông tin khái quát 

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Cảng Chân Mây 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3300515171 

- Vốn điều lệ: 324.054.150.000 đồng 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 324.054.150.000 đồng 

- Địa chỉ: Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Số điện thoại: (84-234) 3 891.841;   - Số fax: (84-234) 3 891.838 

- Website: www.chanmayport.com.vn;   - Mã cổ phiếu (nếu có): CMP 

2. Quá trình hình thành và phát triển 

+ Bến số 1 – Cảng Chân Mây được bắt đầu khởi công xây dựng vào ngày 

25/3/2001, sau hơn 2 năm khẩn trương thi công, vào ngày 19/5/2003, công trình 

Bến số 1 được Cục Hàng hải Việt Nam công bố hoàn thành và cho phép đón tàu 

biển trong và ngoài nước có trọng tải lên đến 30.000DWT. Để kịp thời vận 

hành, quản lý cảng ngay sau khi hoàn thành bước xây dựng, UBND tỉnh Thừa 

Thiên Huế có Quyết định số 1048/QĐ-UB ngày 22/4/2003 giao cho Ban Quản 

lý dự án Chân Mây trực tiếp điều hành Cảng Chân Mây với tổng số cán bộ công 

nhân viên lúc đó khoảng 70 người; 

+ Ngày 07/12/2006, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 2789/QĐ-UB về việc 

chuyển đổi Ban Quản lý dự án Chân Mây thành Cảng Chân Mây. Theo đó, Cảng 

Chân Mây hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính; 

+ Ngày 12/01/2007, căn cứ Thông báo số 10/TB-VPCP của Văn phòng 

Chính phủ đồng ý về việc chuyển giao Cảng Chân Mây cho Tập đoàn Công 

nghiệp tàu thuỷ Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp 

tàu thuỷ Việt Nam và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Cảng Chân Mây đã hoàn  

thành các thủ tục cần thiết để ngày 28/09/2007 Hội đồng thành viên Tập đoàn 



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY 

Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

2 
 

Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam đã có Quyết định số 3128/QĐ-CNT-TCCB-LĐ 

ngày 28/9/2007 về việc thành lập Công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây; 

+ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây được chuyển đổi từ Công ty TNHH 

MTV Cảng Chân Mây theo Quyết định số 3932/QĐ-BGTVT ngày 17/10/2014 

của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển 

Công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây, Công ty thành viên hạch toán độc lập 

thuộc Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy thành Công ty cổ phần; 

+ Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây bắt đầu đi vào hoạt động dưới hình 

thức Công ty Cổ phần từ ngày 26/6/2015 theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh 

doanh số 3300515171 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần 

đầu ngày 28/11/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 15/11/2017; 

+ Công ty được cấp chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu vào ngày 

01/12/2015, lần thứ 2 vào ngày 15/11/2017 và cổ phiếu của công ty được chính 

thức đưa vào giao dịch trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà 

Nội vào ngày 15/02/2016 và vào ngày 28/11/2017 đã được chấp nhận bổ sung 

đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu CMP thêm 1.543.115 cổ phiếu; 

+ Mã chứng khoán: CMP. 

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

- Mô hình quản trị: 
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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, cầu bến...; 

+ Rủi ro bất khả kháng: Thiên tai, bão lũ, hạn hán, cháy nổ…; 

+ Các rủi ro khách quan khác: Chính sách, tiền tệ, đối thủ cạnh tranh….  

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2018: 

+ Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng năm 2018 đạt 2.324.982 tấn, đạt 

108,65 % so với kế hoạch (2.140.000  tấn) và tăng 2,91 % so cùng kỳ năm 2017 

(2.259.275 tấn); 

+ Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của công ty đạt 145,9 

tỷ đồng đạt 115,8% so với kế hoạch giao (126 tỷ đồng), tăng 9,8% so với cùng kỳ 

năm 2017 (132,9 tỷ đồng). Quy mô tài sản, vốn sở hữu tăng, hệ số bảo toàn vốn 

được đảm bảo và phát triển; 

+ Lợi nhuận trước thuế năm 2018 của công ty đạt 28,150 tỷ đồng 

đạt 137,57% so với kế hoạch được giao (20,462 tỷ đồng ) và bằng 103,62% so với 

cùng kỳ năm 2017 (27,168 tỷ đồng); 

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2018 của công ty đạt 22,470 tỷ đồng bằng 

103,67% so với cùng kỳ năm 2017 (21,674 tỷ đồng); 

+ Tổng số lượt tàu ra vào cảng đạt 309 lượt tàu (trong đó 197 lượt tàu nội, 

112 lượt tàu ngoại) bằng 91,42% so với năm 2017 (338 lượt tàu); 

+ Lượng tàu du lịch đến Cảng Chân Mây là 41 lượt tàu, bằng 89,13% so với 

cùng kỳ năm 2017 (46 lượt tàu), với tổng số 123.787 lượt khách và thuyền viên, 

bằng 98,19% so với cùng kỳ năm 2017 (126.069 lượt khách và thuyền viên); 

+ Nộp ngân sách 7,552 tỷ đồng đạt 104,43% so với kế hoạch giao (7,232 tỷ 

đồng) bằng 86,45% so với cùng kỳ năm 2017 (8,736 tỷ đồng); 

+ Tổng số lao động bình quân là 275 người, đạt 99,64% so với Nghị quyết 

số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 (276 người) và bằng 101,48% so cùng kỳ 

năm 2017 (271 người); 

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2018: 

Stt Nội dung ĐVT 
Kế hoạch 

năm 2018 

Thực hiện 

năm 2018 

So với KH 

năm 2018 

1 Sản lượng TQ Tấn 2.140.000 2.324.982 108,65% 

2 Doanh thu từ SXKD Triệu đồng 126.000 145.906 115,80% 

3 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 20.462 28.150 137,57% 
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4 Nộp ngân sách Triệu đồng 7.232 7.552 104,43% 

5 Lao động Người 276 275 99,64% 

Năm 2018, mặc dù vẫn còn đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhưng dưới sự 

quan tâm tạo điều kiện, chỉ đạo kịp thời của Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ, 

tỉnh Thừa Thiên Huế và các cơ quan ban ngành trung ương, địa phương và trên 

hết là sự đồng tâm, hiệp lực đoàn kết của toàn thể cán bộ công nhân viên của 

công ty, nên năm 2018, Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã hoàn thành xuất sắc 

các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra, cụ thể: 

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2018, trong đó có 

các chỉ tiêu về doanh thu, sản lượng, nộp ngân sách, thu nhập người lao động, 

lợi nhuận trước và sau thuế…; 

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã chủ động, linh hoạt trong 

sắp xếp, bố trí nhân lực, thiết bị…, công tác điều độ thực hiện hiệu quả, giải 

phóng tàu nhanh, đảm bảo hoạt động Cảng được thực hiện liên tục 24/24; 

- Nâng cao được năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ quản lý các cấp, 

hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành của doanh nghiệp; 

- Đổi mới phong cách làm việc theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, tăng 

cường chăm sóc khách hàng, nghiên cứu đánh giá của khách hàng về công ty, 

mở rộng tìm kiếm thị trường và nâng cao giá trị thương hiệu Cảng Chân Mây; 

- Triển khai thực hành tiết kiệm trong toàn Công ty, đảm bảo an ninh trật 

tự, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường. Thực hiện tốt 

chủ trương phát triển công ty văn minh, hiện đại; 

- Đã triển khai khởi công xây dựng các dự án đầu tư quan trọng mang tính 

trọng điểm của Công ty, đặc biệt là Đầu tư xây dựng Bến số 2 – Cảng Chân Mây; 

- Chỉ đạo bộ phận Tài chính - Kế toán tăng cường công tác thu hồi công nợ 

và thanh quyết toán đúng quy định và có hiệu quả, công tác tài chính kế toán 

thực hiện đúng nguyên tắc công khai, minh bạch và hiệu quả, thực hiện tốt báo 

cáo quyết toán hàng quý, báo cáo năm đầy đủ, kịp thời. Thực hiện công tác công 

bố thông tin cho các cổ đông theo đúng quy định của Luật chứng khoán; 

- Tích cực, chủ động chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện việc xây 

dựng, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế hoạt động của công ty một cách 

kịp thời và đúng quy định; 

- Tích cực tham gia đóng góp cho cộng đồng, xã hội dưới nhiều hình thức, 

chung tay góp sức xây dựng địa phương văn minh, giàu mạnh; 

Nhìn chung, năm 2018 tuy cơ sở hạ tầng của Cảng còn có những hạn chế 

nhất định, nhưng doanh thu và sản lượng đều vượt so với kế hoạch đề ra và là 

năm có sản lượng hàng hóa thông qua Cảng cao nhất từ trước đến nay, để có 
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được kết quả trên bên cạnh nguyên nhân do sự tăng trưởng của nền kinh tế khiến 

cho tình hình thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa công nghiệp ổn định và tăng 

trưởng khá. Mặt khác là việc đã áp dụng linh hoạt các giải pháp trong hoạt động 

điều hành công ty, cụ thể như sau: 

- Hoạt động sản xuất kinh doanh đã được Công ty chủ động, linh hoạt trong 

sắp xếp, bố trí nhân lực, thiết bị, áp dụng linh động các giải pháp, sáng kiến…, 

nên công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh được thực hiện một cách 

hiệu quả; 

- Công ty đã xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao năng suất làm hàng, 

đặc biệt ở công đoạn vét than bằng việc cải cách quy trình, tăng đơn giá lương 

để khích lệ người lao động. Đến nay, năng suất làm hàng than đã được cải thiện 

rõ rệt, góp phần nâng cao sự tín nhiệm của khách hàng (hiện Cảng hoàn tất việc 

bốc dỡ 3.000 tấn than chỉ trong 24 giờ thay vì 48 giờ như trước đây); 

- Công ty cũng đã tiến hành thay đổi và đồng nhất ca làm việc 8 tiếng đối 

với tất cả các bộ phận tác nghiệp trực tiếp nhằm giảm thời gian giao ca và nâng 

cao hiệu quả công việc, đồng thời, chấn chỉnh tác phong làm việc, quán triệt việc 

chấp hành kỷ luật lao động và các quy định an toàn vệ sinh lao động; 

- Công tác phát triển và mở rộng thị trường trong năm 2018 có nhiều tín 

hiệu tích cực, Công ty luôn chú trọng đến công tác xúc tiến tìm kiếm khách hàng 

mới cũng như đảm bảo duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các khách hàng truyền 

thống. Đồng thời, tích cực trao đổi thông tin với các khách hàng, đối tác trong và 

ngoài nước ngoài đang tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Chân Mây; 

- Công tác nghiên cứu thị trường và nâng cao chất lượng phục vụ khách 

hàng được Công ty quan tâm. Công ty đã thực hiện việc khảo sát, đánh giá sự 

hài lòng của khách hàng nhằm hướng đến phục vụ tốt hơn các nhu cầu của 

khách hàng và điều này đã được khách hàng rất cao về sự cầu thị của công ty; 

- Ngoài ra, Công ty đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dịch 

vụ đón tàu khách tại Cảng Chân Mây, trong đó triển khai công tác vệ sinh môi 

trường, tạo cảnh quang sạch đẹp khu cảng; quy hoạch, sắp xếp trang thiết bị bảo 

đảm an toàn cho du khách, cải thiện thái độ phục vụ và làm hài lòng khách hàng; 

- Công ty cũng đã có nhiều đổi mới trong việc áp dụng công nghệ tiến tiến 

vào công tác điều hành, sản xuất, việc sử dụng lao động và thiết bị máy móc 

ngày càng khoa học, có hiệu quả, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, từng bước 

nâng cao trình độ và chất lượng làm hàng. Ngoài ra, công tác đào tạo, bồi dưỡng 

chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên cũng được công ty ưu tiên 

quan tâm và chú trọng…; 

- Với việc tận dụng tốt vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, độ sâu khu nước, 

khả năng kết nối thuận lợi, Bến số 1 - Cảng Chân Mây đã được Cảng vụ Hàng 
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hải Thừa Thiên Huế thống nhất cho phép tiếp nhận cùng lúc 02 tàu hàng cỡ lớn. 

Đây là một lợi thế lớn trong việc tiếp thị, nâng cao năng lực cạnh tranh thu hút 

hàng hóa thông qua Cảng; 

- Bên cạnh đó, Công ty cũng đã tích cực kiến nghị nhằm tạo cơ chế riêng 

cho Cảng Chân Mây về giá dịch vụ cầu bến, hành khách đối với tàu du lịch và 

đã được Cục Hàng hải Việt Nam chấp thuận cho Cảng Chân Mây duy trì mức 

thu hiện nay theo văn bản số 4237/CHHVN-VTDVHH ngày 20/10/2017 của 

Cục Hàng hải Việt Nam, đảm bảo nguồn doanh thu dịch vụ Hàng hải; 

- Tuy nhiên, ngoài các kết quả tích cực đã đạt được trong năm qua thì việc 

sản lượng hàng hóa thông qua cảng tương đương bằng sản lượng hàng hóa xếp 

dỡ do diện tích kho bãi của công ty vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của khách 

hàng khi cần thiết. Do đó, trong thời gian tới, Công ty sẽ xúc tiến đầu tư mở 

rộng kho bãi nhằm đáp ứng vấn đề hàng hóa lưu kho, bãi của khách hàng nhằm 

nâng cao năng lực hoạt động kinh doanh của Cảng trong thời gian đến. 

Như vậy, năm 2018, Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đều hoàn thành tất 

cả các chỉ tiêu về sản xuất và tài chính mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2018 đề ra. 

2. Tổ chức và nhân sự 

- Danh sách HĐQT, Ban TGĐ và tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết 

2.1. Ông Dương Bá Hòa 

Chức vụ hiện tại : Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Ngày sinh : 08/12/1964 

Giới tính : Nam 

Quốc tịch : Việt Nam 

Quê quán : Thanh Hương, Thanh Chương, Nghệ An 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế - Quản trị kinh doanh 

Số lượng cổ phần đang sở hữu : 0 cổ phần 

Đại diện vốn của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tại Công ty cổ phần 

Cảng Chân Mây là 11.341.895 cổ phần chiếm 35,00% vốn điều lệ. 

2.2. Ông Huỳnh Văn Toàn 

Chức vụ hiện tại : Tổng giám đốc, thành viên HĐQT 

Ngày sinh : 15/08/1975 

Giới tính : Nam 

Quốc tịch : Việt Nam 

Quê quán : Lộc An, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cơ khí chế tạo máy 
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Số lượng cổ phần đang sở hữu : 6.300 cổ phần 

Đại diện vốn của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tại Công ty cổ phần 

Cảng Chân Mây là 7.777.300 cổ phần chiếm 24,00% vốn điều lệ. 

2.3. Ông Lê Chí Phai 

Chức vụ hiện tại : Thành viên chuyên trách HĐQT 

Ngày sinh : 21/07/1979 

Giới tính : Nam 

Quốc tịch : Việt Nam 

Quê quán : Lộc Điền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 

Trình độ chuyên môn : - Cử nhân kinh tế - Ngoại thương 

   -  Cử nhân kinh tế - Tài chính Ngân hàng 

Số lượng cổ phần đang sở hữu : 2.625 cổ phần 

Đại diện vốn của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tại Công ty cổ phần 

Cảng Chân Mây là 4.499.822 cổ phần chiếm 13,89% vốn điều lệ. 

2.4. Bà Hồ Hoàng Thi 

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

Ngày sinh : 14/04/1978 

Giới tính : Nam 

Quốc tịch : Việt Nam 

Quê quán : Lộc An, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán, Cử nhân QTKD du lịch 

Số lượng cổ phần đang sở hữu : 6.615 cổ phần 

Đại diện vốn của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tại Công ty cổ phần 

Cảng Chân Mây là 4.212.704 cổ phần chiếm 13,00% vốn điều lệ. 

2.5. Ông Trần Văn Phong 

Chức vụ hiện tại : Thành viên chuyên trách HĐQT  

Ngày sinh : 25/03/1965 

Giới tính : Nam 

Quốc tịch : Việt Nam 

Quê quán : Phú Bình, Thành Phố Huế, Thừa Thiên Huế 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế - Quản trị kinh doanh 

Số lượng cổ phần đang sở hữu : 8.295 cổ phần 

Đại diện vốn của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tại Công ty cổ phần 

Cảng Chân Mây là 4.212.704 cổ phần chiếm 13,00% vốn điều lệ. 
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2.6. Ông Ngô Khánh Toàn 

Chức vụ hiện tại : Kế toán trưởng 

Ngày sinh : 18/10/1979 

Giới tính : Nam 

Quốc tịch : Việt Nam 

Quê quán : Lộc Điền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế - Kế toán 

Số lượng cổ phần đang sở hữu : 1.995 cổ phần 

2.7. Ông Nguyễn Thành Công 

Chức vụ hiện tại : Phó tổng giám đốc 

Ngày sinh : 28/02/1976 

Giới tính : Nam 

Quốc tịch : Việt Nam 

Quê quán : Triệu Hòa, Triệu Phong, Quảng Trị 

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư kinh tế vận tải biển 

Số lượng cổ phần đang sở hữu : 1.890 cổ phần 

2.8. Ông Nguyễn Văn Chương 

Chức vụ hiện tại : Phó tổng giám đốc 

Ngày sinh : 02/3/1981 

Giới tính : Nam 

Quốc tịch : Việt Nam 

Quê quán : Thuỷ Phương, Hương Thuỷ, T.T Huế 

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cơ giới hóa xếp dỡ 

Số lượng cổ phần đang sở hữu : 1.890 cổ phần 

2.9. Ông Phan Tuấn Anh 

Chức vụ hiện tại : Trưởng ban kiểm soát 

Ngày sinh : 14/1/1981 

Giới tính : Nam 

Quốc tịch : Việt Nam 

Quê quán : Thuỷ Phù, Hương Thuỷ, T.T Huế 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế - Kế toán 

Số lượng cổ phần đang sở hữu : 1.680 cổ phần 

- Những thay đổi trong HĐQT, Ban điều hành trong năm 2018: 

Không có.  
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- Số lượng cán bộ, nhân viên, chính sách đối với người lao động 

+ Tổng số lao động của công ty năm 2018 là 275 người trong đó có 47 lao 

động nữ, tăng 4 người so với năm 2017, 100% lao động đều có việc làm, cụ thể: 

Stt Tiêu chí Số lượng người Tỷ trọng 

I Theo tr nh     ao   ng 275 100,00% 

1 Trình độ Đại học trở lên 65 23,64% 

2 Trình độ Cao đẳng 12 4,36% 

3 Trình độ Trung cấp 42 15,27% 

4 Trình độ Sơ cấp 102 37,09% 

5 Trình độ lao động phổ thông 54 19,64% 

II Theo  o i h p  ồng  ao   ng 275 100,00% 

1 Hợp đồng không xác định thời hạn 246 89,54% 

2 Hợp đồng từ 1-3 năm 26 9,45% 

3 Hợp đồng dưới 1 năm 3 1,09% 

4 Hợp đồng thử việc 0 0,00% 

+ Nguồn nhân lực của công ty trong năm qua đã có được sự tăng cường cả 

về số lượng và chất lượng để đáp ứng những yêu cầu về nhân sự trong quá trình 

phát triển. Công ty rất chú trọng đào tạo nhân viên, thuyền viên nâng cao trình 

độ chuyên môn, tham gia các khóa đào tạo về quản lý, nâng cao chuyên môn 

nghiệp vụ, huấn luyện kỹ năng an toàn vệ sinh lao động  và các kỹ năng bổ trợ 

khác… nhằm phục vụ và đáp ứng ngày càng tốt hơn cho công việc. Do đó, Công 

ty đã xây dựng được đội ngũ nhân viên, thuyền viên có tuổi đời bình quân trẻ, 

được đào tạo chính quy, bài bản về các lĩnh vực chuyên môn, có kiến thức về 

kinh tế thị trường tương đối toàn diện, có khả năng thích nghi nhạy bén với môi 

trường kinh doanh hiện đại và mang tính hội nhập cao. 

+ 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. Công ty cũng luôn đảm bảo trang bị đầy đủ các phương tiện 

làm việc cần thiết cho cán bộ công nhân viên, đào tạo về an toàn vệ sinh lao 

động, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ và các điều kiện làm việc an toàn khác. 

Hàng năm, Công ty áp dụng chế độ khám, kiểm tra sức khỏe tổng quát định kỳ 

cho toàn thể cán bộ công nhân viên, xây dựng chính sách lương thưởng phù hợp 

với từng vị trí và từng người. Năm 2018, thu nhập bình quân lao động đạt 11,05 

triệu đồng/người/tháng tăng 5,54% so với năm 2018 (10,47 triệu đồng), trong 

đó, tiền lương bình quân/lao động đạt 9,587 triệu đồng/người/tháng tăng 2,87% 

so với năm 2017 (9,32 triệu đồng). 
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3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 

3.1. Tình hình thực hiện các dự án năm 2018       (ĐVT: triệu đồng) 

3.1.1. Tình hình giải ngân 

Stt Tên dự án 
Tổng mức 

đầu tư 

Kế hoạch 

giải ngân 

2018 

Thực hiện 

tính đến 

năm 2018 

Ghi chú 

1 
Đầu tư xây dựng Bến 

số 2–Cảng Chân Mây 
848.061 170.000 79.274 Đang thực hiện 

2 

Nâng cấp bến số 1 

Cảng Chân Mây 

(Hạng mục bổ sung 2 

trụ neo) 

32.480 28.842 25.777 Đã hoàn thành 

3 

Nạo vét điều chỉnh 

mở rộng luồng, vũng 

quay tàu của bến 

trong (120m) 

4.300 4.300 334 Đang thực hiện 

4 

Đầu tư cơ sở hạ tầng 

phục vụ mở rộng 

kho bãi bến số 1 - 

Cảng Chân Mây 

16.500 16.500 4.482 Đang thực hiện 

5 
Xây dựng tường rào 

bảo vệ & cổng ra vào 

Cảng Chân Mây 
1.500 1.500 849 Đã hoàn thành 

6 Nhà kho 2.500 m
2 5.000 5.000 0 Đang thực hiện 

7 
Nhà bán hàng lưu 

niệm Cảng Chân Mây 
900 900 610 Đã hoàn thành 

8 
Mua sắm máy bấm 

ống thủy lực 
500 500 487 Đã hoàn thành 

9 
Mua sắm xe 16 chỗ 

đưa đón cán bộ 
1.000 1.000 933 Đã hoàn thành 

10 
Sửa chữa Bến số 1 

Cảng Chân Mây  
10.000 10.000 3.691 

Chuyển tiếp 

năm 2017 + 

Dự án mới 

Đang thực hiện 

3.1.2. Tiến độ thực hiện 

Stt Tên dự án Quá trình thực hiện 

I. Dự án chuyển tiếp năm 2017 

1 Đầu tư xây dựng Bến số 2 – Cảng Chân Mây 
- Đã hoàn thành các thủ tục đầu tư 

- Đang triển khai thi công 

2 
Nâng cấp bến số 1 Cảng Chân Mây (Hạng 

mục Bổ sung 2 trụ neo) 
- Hoàn thành và đưa vào sử dụng  



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY 

Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

14 
 

3 
Nạo vét điều chỉnh mở rộng luồng, vũng 

quay tàu của bến trong (Bến 120m) 

- Đã hoàn thành các thủ tục đầu tư 

- Chưa triển khai thi công vì chưa 

có vị trí đổ thải 

4 
Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ mở rộng kho 

bãi bến số 1 - Cảng Chân Mây 

- Đã hoàn thành các thủ tục đầu tư 

- Đang triển khai thi công 

5 
Xây dựng tường rào bảo vệ và cổng ra vào 

Cảng Chân Mây 
- Hoàn thành và đưa vào sử dụng  

II. Dự án mới 2018 

1 Nhà kho 2.500 m
2 - Đang trình BQLKTT thẩm định 

Báo cáo kinh tế kỹ thuật 

2 Nhà bán hàng lưu niệm Cảng Chân Mây - Hoàn thành và đưa vào sử dụng  

3 Mua sắm máy bấm ống thủy lực - Hoàn thành và đưa vào sử dụng  

4 Mua sắm xe 16 chỗ đưa đón cán bộ - Hoàn thành và đưa vào sử dụng 

III. Sửa chữa TSCĐ 

1 Sửa chữa Bến số 1 Cảng Chân Mây  

- Đang thực hiện đấu thầu gói thầu 

thi công Công trình sửa chữa lớp 

bê tông Asphalt bến cập tàu và Gờ 

chắn xe bến phía Đông 120m 

- Các dự án khác đã hoàn thành dự 

án và đưa vào sử dụng  

3.2. Các công ty con, công ty liên kết: Không có 

4. Tình hình tài chính 

a. Tình hình tài chính  

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Tỷ lệ % 

18/17 

Tổng giá trị tài sản Tr. đồng 448.268 490.178 501.826 102,38% 

Doanh thu thuần Tr. đồng 109.191 132.887 145.906 109,80% 

Lợi nhuận từ SXKD Tr. đồng 24.517 27.159 28.770 105,93% 

Lợi nhuận trước thuế Tr. đồng 24.647 27.168 28.150 103,62% 

Lợi nhuận sau thuế Tr. đồng 19.700 21.674 22.470 103,67% 

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Chỉ tiêu 
Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 
  

 

+ Hệ số thanh toán hiện thời 3,40 2,73 1,46 

+ Hệ số thanh toán nhanh 3,52 2,80 1,52 
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2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 
  

 

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản  0,26 0,29 0,30 

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu  0,36 0,40 0,42 

3. Chỉ tiêu về năng  ực ho t   ng 
  

 

+ Vòng quay hàng tồn kho (giá vốn/HTK bq) 16,56 19,97 20,74 

+ Vòng quay tổng tài sản (DT thuần/Tổng TS) 0,24 0,27 0,29 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh  ời 
  

 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần  0,18 0,16 0,15 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu  0,06 0,06 0,06 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản  0,04 0,04 0,04 

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 
0,23 0,20 0,20 

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 32.405.415 cổ phần, trong đó có 360.990 

cổ phần phổ thông được tự do chuyển nhượng, số cổ phần còn lại (32.044.425 cổ 

phần) được chuyển nhượng theo chủ trương thoái vốn của Chính phủ. 

b. Cơ cấu cổ  ông 

Stt Danh mục 
Số cổ 

đông 

Số lượng 

cổ phần 
Tỷ lệ % Ghi chú 

I 
Cổ đông lớn 1 32.044.425 98,89% 

Tổng công ty Công 

nghiệp tàu thủy 

Cổ đông nhỏ 256 360.990 1,11%   

  Tổng c ng: 257 32.405.415 100%   

II 
Cổ đông tổ chức 4 32.086.425 99,02% 

1. Tổng công ty Công 

nghiệp tàu thủy (nắm 

giữ 98,89%). 

2. Công ty cổ phần 

vận tải Hùng Đạt 

(nắm giữ 0,06%). 

3. Công ty CP Thực 

phẩm An Long (nắm 

giữ 0,03%). 

4. Doanh nghiệp tư  

nhân Lộc Tụ (nắm 

giữ 0,03%) 

Cổ đông cá nhân 253 318.990 0,98%   

  Tổng c ng: 257 32.405.415 100%   
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III 
Cổ đông nhà nước 1 32.044.425 98,89% 

Tổng công ty Công 

nghiệp tàu thủy 

Cổ đông khác 256 360.990 1,11%   

  Tổng c ng: 257 32.405.415 100%   

IV 
Cổ đông trong nước 257 32.405.415 100%   

Cổ đông nước ngoài 0 0 0,00%   

  Tổng cộng: 257 32.405.415 100%   

c. T nh h nh thay  ổi vốn  ầu tư của chủ sở hữu 

Trong năm 2018, công ty đã tiến hành trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt, 

và không diễn ra hoạt động giao dịch mua bán cổ phiếu của CMP. Do đó, năm 

2018 Công ty không có sự thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu. 

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có. 

e. Các chứng khoán khác: Không. 

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

a. Hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã 

hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 đề ra, cụ thể:    

Stt Nội dung 

Thực 

hiện 

2017 

Kế 

hoạch 

2018 

Thực 

hiện 

2018 
Tỷ lệ 

(4/2) 

Tỷ lệ 

(4/3) 

ĐVT: triệu đồng 

 1 2 3 4 5 6 

1 Doanh thu SXKD 132.887 126.000 145.906 109,8% 115,80% 

2 Doanh thu tài chính 4.611 500 3,160 68,52% 632,00% 

3 Thu nhập khác 24 0 9.749   

4 Lợi nhuận trước thuế 27.168 20.462 28.150 103,62% 137,57% 

5 Lợi nhuận sau thuế 21.674 16.325 22.470 103,67% 137,64% 

- Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của công ty đạt 

145,906 tỷ đồng đạt 115,8% so với kế hoạch giao (126 tỷ đồng), tăng 9,8% so 

với cùng kỳ năm 2017 (132,887 tỷ đồng). Quy mô tài sản, vốn sở hữu tăng, hệ 

số bảo toàn vốn được đảm bảo an toàn và phát triển, điều này cho thấy việc quản 

trị sản xuất có hiệu quả, đặc biệt trong việc nâng cao năng suất lao động trong 

việc xếp dỡ hàng hóa; 

- Lợi nhuận trước thuế đạt 28,150 tỷ đồng đạt 137,57% so với kế hoạch giao 

(20,462 tỷ đồng ) và bằng 103,57% so cùng kỳ năm 2017 (27,168 tỷ đồng). Để 

đạt được kết quả trên là nhờ sự chỉ đạo, định hướng kịp thời từ HĐQT và việc 

thực hiện đồng bộ các giải pháp trong quá trình điều hành của Ban Tổng Giám 
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đốc như: tổ chức và khai thác tốt hoạt động bốc xếp, lưu kho, bãi, nâng cao chất 

lượng thực hiện dịch vụ, đặc biệt là năng suất vét than, thu hồi công nợ khó đòi đã 

trích lập, công tác đầu tư được thực hiện hợp lý, hiệu quả; 

Nhìn chung, năm 2018 dù còn có những hạn chế nhất định, nhưng với việc 

áp dụng linh hoạt nhiều giải pháp tích cực trong hoạt động điều hành nên doanh 

thu và sản lượng đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra và là năm có sản lượng 

hàng hóa thông qua Cảng cao nhất từ trước đến nay và vượt 93,75% công suất 

thiết kế của cảng Chân Mây (Công suất thiết kế cho Bến số 1 là: 1.200.000 tấn). 

b. Những tiến b  công ty  ã   t  ư c 

- Hợp tác quốc tế: Công ty đã tiếp tục hợp tác với hãng tàu Royal 

Caribbean trong việc nâng cấp Bến số 1, bổ sung thêm 02 trụ neo (tổng thành 

04 trụ) để có thể cùng lúc tiếp nhận 2 tàu hàng loại lớn cập bến để làm hàng, 

qua đó góp phần tăng thêm công suất bến, tăng thêm sản lượng, doanh thu, lợi 

nhuận và hiệu quả cho doanh nghiệp và cho cổ đông; 

- Công tác đối ngoại : Quan hệ tốt với cơ quan Ngân hàng, thuế, đơn vị đối 

tác và khách hàng; 

- Chu trình thu hồi vốn nhanh đem lại hiệu quả; 

- Phát huy tối đa năng lực của mỗi thành viên trong Công ty, không ngừng 

cải tiến bộ máy quản lý để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; 

- Chỉ đạo chặt chẽ công tác quy hoạch cán bộ, đào tạo nâng cao trình độ 

chuyên môn trên cơ sở mục tiêu chiến lược và nhiệm vụ sản xuất của Công ty; 

- Tiết kiệm chi phí, phân tích chi tiết các hoạt động sản xuất kinh doanh, 

tập trung nâng cao năng suất xếp dỡ; 

- Ban Điều hành và các bộ phận liên quan thường xuyên kiểm tra tình hình 

kho tàng, bến bãi, cầu cảng, máy móc để sửa chữa, bảo trì và bảo dưỡng,  

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

- Tập trung khảo sát kiểm tra các thiết bị mua sắm, các thiết bị dự phòng 

nóng phục vụ thay thế khi sửa chữa; 

- Xây dựng được bảng giá dịch vụ đảm bảo tuân thủ theo đúng Luật Giá, 

phù hợp mặt bằng chung và tình hình thực tế của đơn vị. Dự thảo hợp đồng chặt 

chẽ, linh hoạt khi đàm phán hợp đồng. 

2. Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 % tăng/giảm 

a. T nh h nh tài sản (ĐVT: đồng) 

Tài sản ngắn hạn 170.397.226.146 113.246.870.060 -33,54% 

Tài sản dài hạn 319.780.916.184 388.579.056.796  -1,84% 

Tổng giá trị tài sản 490.178.142.330 501.825.926.856 2,38% 
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Vòng quay tài sản 0.270 0.270 0% 

b. Tình hình n  phải trả (ĐVT: đồng) 

Nợ ngắn hạn 60.866.885.795 74.394.814.177 22,23% 

Nợ dài hạn 79.747.229.984 73.656.923.406 -7,64% 

Tổng nợ 140.614.115.779 148.051.737.583 5,29% 

Vốn chủ sở hữu 349.564.026.551 353.774.189.273 1,20% 

Tổng nguồn vốn 490.178.142.330 501.825.926.856 2,38% 

Tỷ trọng VCSH/Tổng NV 0,713 0,705 -1,14% 

Tổng tài sản và nguồn vốn năm 2018 không có biến động nhiều so với năm 

2017 (tăng gần 11,7 tỷ đồng). Tuy nhiên có sự dịch chuyển cơ cấu tài sản, cụ thể: 

- Tiền và tương đương tiền năm 2018 giảm 69,8 tỷ do đơn vị đã tiến hành 

giải ngân mua sắm tài sản, đặc biệt là giải ngân cho hoạt động đầu tư xây dựng 

Dự án đầu tư xây dựng Bến số 2 - Cảng Chân Mây; 

- Phải thu ngắn hạn khác tăng 9,2 tỷ so với năm 2017 chủ yếu do tăng phần 

phải thu tiền đền bù khi thu hồi đất tại Cảng Chân Mây; 

- Tài sản ngắn hạn khác tăng 6,3 tỷ so với năm 2018 do tăng thuế GTGT 

được khấu trừ (phần nghiệm thu hoàn thành giai đoạn 1 – Dự án Bến số 2); 

- Tài sản dở dang dài hạn khác tăng 74,9 tỷ do tăng khối lượng xây dựng cơ 

bản dở dang (Nghiệm thu hoàn thành giai đoạn 1 – Dự án Bến số 2); 

- Về nợ xấu: Trong năm 2018, Công ty đã tích cực thu hồi các khoản nợ xấu, 

Tuy nhiên, tính đến 31/12/2018, khoản dự phòng nọ xấu khó đòi tăng thêm 60 triệu 

đồng so với cuối năm 2017 là: 3.120.032.559 đồng. 

Trong năm 2018, Công ty đã hoàn thành việc trả nợ cho khách hàng đúng hạn. 

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

Năm qua, cơ cấu tổ chức của công ty vẫn được duy trì theo mô hình hoạt 

động đã được đề ra, có sự ổn định và nhất quán trong tổ chức của công ty. 

Về chính sách hoạt động, công ty luôn tôn trọng các quy định của pháp 

luật, đồng thời linh hoạt trong mọi vấn đề để đáp ứng được các tình huống kinh 

doanh phát sinh. Bằng chứng là trong năm qua, công ty đã đưa ra các giải pháp 

tốt về giá, về chất lượng dịch vụ để tăng thêm tiện ích cho khách hàng, từ đó 

thu hút khách hàng nhiều hơn về Cảng (khách hàng mới) và cũng như tăng sức 

mạnh thương hiệu của công ty. 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 

a. Mục tiêu của công ty trong năm 2019 

- Nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả đầu 

tư. Chú trọng công tác kỷ luật, tạo tính chuyên nghiệp trong sản xuất kinh doanh. 

Tiếp tục chú trọng phát triển mở rộng hàng tổng hợp và công tác đón tàu du lịch 
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nhằm củng cố uy tín và thương hiệu của Cảng Chân Mây nhằm đủ sức cạnh tranh 

trên thị trường trong nước và thế giới; 

- Bảo đảm ổn định nhịp độ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và 

phát triển bền vững. Bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động. Tiếp tục 

mở rộng, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến mở rộng thị trường trên tuyến hành 

lang kinh tế Đông Tây, cải cách công tác quản trị sản xuất, thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh; 

- Hoàn thiện chiến lược sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2030 để định 

hướng quá trình phát triển của Công ty nhằm đảm bảo doanh thu, lợi nhuận và 

đem lại lợi ích tốt nhất cho công ty, cổ đông và người lao động; 

- Đảm bảo công tác xây dựng Bến số 2 đúng tiến độ. Xây dựng cơ chế ưu 

đãi, đôi bên cùng có lợi nhằm kêu gọi đầu tư xây dựng nhà kho kín đạt tiêu chuẩn; 

đồng thời, xã hội hóa trong việc đầu tư bổ sung trang thiết bị cấp thiết phục vụ 

công tác bốc xếp hàng hóa, đáp ứng yêu cầu của khách hàng. 

* Giải pháp kinh doanh: Thường xuyên thực hiện nghiên cứu, khảo sát thị 

trường, thu thập thông tin để có dự báo sản lượng hàng hóa, nhu cầu vận tải trên 

vùng hậu phương cảng. Qua đó để xây dựng các chính sách marketing phù hợp 

đáp ứng yêu cầu và mong muốn của khách hàng...; 

- Tập trung khai thác hiệu quả thị trường hiện có để giữ vững sự tăng 

trưởng ổn định là ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn trước mắt. Chú trọng xây 

dựng kế hoạch và thực hiện tốt công tác chăm sóc, hỗ trợ khách hàng, tổ chức ít 

nhất 01lần/năm Hội nghị tiếp xúc khách hàng để điều tra nhu cầu tìm kiếm 

khách hàng mới và thẩm định lại chất lượng dịch vụ cung ứng; 

- Quan tâm và có chế độ ưu đãi đối với những khách hàng xuất nhập các 

mặt hàng truyền thống. Triển khai các chính sách ưu đãi về kho bãi, giá phí linh 

hoạt theo sản lượng. Đồng thời, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp với mục tiêu 

quảng bá thương hiệu, năng lực cạnh tranh để thu hút hàng hóa từ các tỉnh 

Quảng Bình, Quảng Trị, chú trọng với nhóm hàng hóa Nông sản, lâm sản, 

khoáng sản và vật liệu xây dựng và nguồn hàng trên trục hành lang kinh tế Đông 

tây (Lào, Thái Lan); 

- Xây dựng hoàn chỉnh chiến lược phát triển công ty đến năm 2025 định 

hướng đến năm 2030 với mục tiêu là giữ vững thị trường hiện hữu, phát triển 

mở rộng thị trường mới; 

- Xây dựng hệ thống giá thành dịch vụ; 

- Nâng cao chất lượng đón tàu khách bằng các biện pháp tổ chức lại dịch vụ 

bán hàng lưu niệm cho tàu khách theo hướng đảm bảo mỹ quan, lịch sự, chuyên 

nghiệp. Trong năm 2019, Công ty sẽ thành lập bộ phận Đại lý tàu biển chuyên 

phục vụ cho tàu du lịch để tăng nguồn thu cho Công ty; 

- Thiết lập số điện thoại nóng cho khách hàng để giúp Công ty tiếp nhận và 

phản hồi các thông tin khách hàng. 
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* Giải pháp  iều hành sản xuất:  Tăng cường công tác kỷ luật nhằm nâng 

cao ý thức trách nhiệm của các Xí nghiệp trong công tác thực hiện kế hoạch sản 

xuất kinh doanh trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Tổ chức đánh giá 

chính xác thời gian tác nghiệp của từng công đoạn sản xuất để tiết giảm chi phí, 

nâng cao năng suất lao động; 

- Phát huy nội lực không ngừng cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất xếp 

dỡ. Đảm bảo việc điều động, bố trí thiết bị hợp lí và chú trọng phương án khai 

thác tối đa công suất Bến số 1 nhằm giải phóng nhanh hàng hóa qua cảng an 

toàn và chính xác tuyệt đối; 

- Thường xuyên cập nhật năng suất, đảm bảo công tác điều phối và kết nối 

thông tin đến Lãnh đạo Công ty. Đồng thời, đưa ra các phương án giải quyết để 

tăng năng suất trong quá trình bốc xếp hàng hóa. Khi kết thúc từng chuyến tàu, 

yêu cầu phải lập bản đánh giá để rút kinh nghiệm để phục vụ cho những lần tác 

nghiệp sau; 

- Hoàn chỉnh phương án tiếp nhận tàu chở dầu thực vật trình Cục Hàng hải 

Việt Nam thông qua; 

- Chủ động ứng phó với thời tiết trong thời điểm không thuận lợi nhằm 

giảm thiểu các thiệt hại do thiên tai gây ra đối với các công trình cảng biển cũng 

như tàu thuyền ra vào cảng Chân Mây. 

* Giải pháp tài chính: Xây dựng và giám sát chương trình tiết giảm chi phí 

hoạt động, chú trọng tiết giảm chi phí quản lý bao gồm: chi phí xăng xe, bảo trì 

sửa chữa, chi phí tiếp khách, công tác, mua sắm trang thiết bị...; 

- Tăng cường công tác quản lý các khoản phải thu, hạn chế tối đa lượng 

vốn bị chiếm dụng; 

- Quản lý chặt chẽ vật tư, nguyên liệu đầu vào, có kế hoạch mua sắm vật tư 

hợp lý tránh tồn đọng, hư hỏng. Điều chỉnh các định mức tiêu hao nhiên liệu 

hợp lý, tiết kiệm vật tư trong quá trình sửa chữa thiết bị. Thanh lý các tài sản 

không dùng hoặc dùng không hiệu quả; 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng các báo cáo quản trị tài chính để phân tích 

và đưa ra các giải pháp nhằm ứng phó kịp thời các vấn đề nảy sinh trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh. Xây dựng kế hoạch dòng tiền định kỳ để tránh ảnh 

hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tiến độ giải ngân dự án đầu tư; 

- Xây dựng phương án tài chính và hợp tác đầu tư để thực hiện giai đoạn 

hoàn thiện Bến số 2 và đầu tư các thiết bị theo chiến lược kinh doanh. 

* Giải pháp nguồn nhân  ực: Trong năm 2019, tập trung xây dựng và 

hoàn thiện hệ thống ISO 9001-2015; cải tiến hệ thống quản lý đảm bảo tính kỷ 

luật, tăng sức mạnh và hiệu quả của công tác quản lý; 

- Xây dựng bổ sung và chỉnh sửa chính sách lương thưởng gắn liền với 

hiệu quả kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc của từng cá nhân nhằm 
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kích thích sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, khuyến khích phát 

triển tài năng. 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; 

- Chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đảm bảo đồng bộ 

cả về số lượng và chất lượng để đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu sản xuất 

kinh doanh. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn của từng Xí 

nghiệp, phòng, đội. Đặc biệt là nghiệp vụ Marketing dịch vụ và nghiệp vụ quản 

lý khai thác container, logistic để có đủ nghiệp vụ vững vàng khi triển khai xây 

dựng Bến số 02 - Cảng Chân Mây và hoạt động kinh doanh dịch vụ bốc xếp 

hàng Container sau khi Bến số 2 đi vào hoạt động; 

- Phối hợp các tổ chức đoàn thể tổ chức phát động sâu rộng và tổ chức có 

hiệu quả phong trào thi đua trong đơn vị, khơi dậy ý thức tự giác, tính tích cực 

sáng tạo của CBCNV, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, 

nhiệm vụ của đơn vị với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất; góp phần thực 

hiện thắng lợi những chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Khuyến 

khích, hỗ trợ, rèn luyện cho các cán bộ phong cách làm việc đa năng để một 

người có thể làm được phần việc của người khác khi cần thiết, nhiệt tình, vui vẻ 

nhằm tạo sự thoải mái cho khách hàng khi đến giao dịch, tinh thần làm việc 

đoàn kết, trách nhiệm, kỷ luật, tự nghiên cứu, tìm tòi học hỏi, nâng cao chuyên 

môn nghiệp vụ; 

- Hoàn chỉnh, kiện toàn công tác qui hoạch cán bộ. Công tác luân chuyển 

nhân viên và cán bộ quản lý được thực hiện định kỳ nhằm hoàn thiện hệ thống. 

Tìm kiếm và phát hiện nhân tố lãnh đạo và năng lực cao tại chỗ. 

* Giải pháp trong công tác quản  ý kỹ thuật, bảo trì: Đôn đốc công tác 

xây dựng Bến số 2 - Cảng Chân Mây theo đúng kế hoạch. Thực hiện đúng quy 

trình, quy định danh mục dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; 

- Thiết lập chế độ thông tin, báo cáo, giám sát việc bảo dưỡng sửa chữa, 

cấp vật tư thiết bị cơ giới giữa Xí nghiệp, phòng, đội được thông suốt và kịp thời 

để có phương án xử lý sự cố hiệu quả nhằm phục vụ tốt cho công tác sản xuất. 

Chủ động lập danh mục phụ tùng, vật tư dự phòng nhằm hạn chế thời gian chờ 

khi khắc phục sửa chữa thiết bị; 

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kỹ thuật trong công tác bảo dưỡng, 

sửa chữa thiết bị, đặc biệt nắm bắt và làm chủ công nghệ trong các thiết bị hiện 

đại như cẩu bờ di động Gottwald, tàu lai dắt…; 

- Thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị theo đúng qui trình Bảo 

dưỡng, sửa chữa thiết bị mà Công ty ban hành. Tăng cường công tác kiểm tra an 

toàn phương tiện, thiết bị cơ giới trước và trong ca sản xuất nhằm đảm bảo an 

toàn trong lao động; 
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- Nâng cao ý thức trách nhiệm cho công nhân vận hành trong việc vận hành 

và bảo quản tốt thiết bị nhằm đảm bảo an toàn, tiết kiệm nhiên liệu, giảm hư 

hỏng do chủ quan gây ra nhằm tiết giảm tối đa chi phí trong sản xuất. 

- Tổ chức bảo trì cầu Cảng và thực hiện thường xuyên việc bảo dưỡng cầu 

cảng nhằm tăng tuổi thọ và đảm bảo an toàn cho công trình Bến số 1- Cảng Chân 

Mây. Chú trọng công tác sửa chữa tuyến cầu cảng phía Đông - bến 120m, hệ thống 

đệm va, gờ chắn xe và các bulong hệ thống đệm va phía trong tuyến mép bến. 

* Các giải pháp khác: Triển khai việc áp dụng công nghệ thông tin trong 

công tác điều hành sản xuất kinh doanh tạo tiền đề cho việc đầu tư đồng bộ 

trong công tác khai thác bến container trong thời gian đến; 

- Về quan hệ cổ đông: Thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin theo quy 

định của Bộ tài chính và UBCK nhà nước về chứng khoán; Tổ chức Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2019, tổ chức sửa đổi các quy chế điều hành phù hợp 

với Công ty cổ phần và công khai các thông tin cho các cổ đông theo quy định. 

b. Các chỉ tiêu chủ yếu 

- Kế hoạch sản lượng: Tổng sản lượng hàng thông qua: 2.200.000 tấn 

- Kế hoạch tài chính 

+ Tổng doanh thu          : 135.000.000.000 đồng 

+ Lợi nhuận trước thuế:  : 19.548.000.000 đồng 

+ Cổ tức   : 4,3% 

- Kế hoạch lao động 

+ Lao động đầu kỳ  : 275  người (chưa bao gồm Ban lãnh đạo công ty) 

+ Tuyển mới  : 06 người 

+ Lao động cuối kỳ  : 281  người (chưa bao gồm Ban lãnh đạo công ty) 

+ Thu nhập bình quân người lao động: 10.149.000 đồng/người/tháng; 

- Kế hoạch đào tạo 

+ Số lượt đào tào  : 300 lượt 

+ Tổng chi phí đào tạo : 350.000.000 đồng 

- Kế hoạch đầu tư mua sắm thiết bị và sửa chữa TSCĐ 2019: 10,8 tỷ đồng 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Stt Tên dự án 
Giá trị  

đầu tư 

Nguồn vốn 

Vốn tự có Vốn vay 

1 Mua sắm  2 xe múc gầu 0.5 m3 800 800  

2 Sửa chữa lớn TSCĐ 10.000 10.000  

 
Sửa chữa BS1 - Cảng Chân Mây  10.000 10.000 

 
Tổng cộng 10.800 10.800 
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5. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán 

Căn cứ theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, Công ty kiểm toán độc 

lập đã có ý kiến chấp nhận toàn phần đối với Báo cáo tài chính năm 2018 của 

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây. Vì vậy, Ban Tổng Giám đốc không có ý kiến 

giải trình thêm. 

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội 

của công ty 

a. Đánh giá  iên quan  ến các chỉ tiêu môi trường 

Các thiết bị máy móc của công ty tương đối nhiều (thiết bị bốc xếp, vận tải, 

lai dắt…) nên việc sử dụng nhiên liệu đều có tác động đến môi trường tự nhiên, 

do đó Công ty đã luôn áp dụng các biện pháp hợp lý để giảm thiểu tác động. 

- Công ty đã xây dựng khu vực lưu trữ, bảo quản chất thải nguy hại. Khu 

vực lưu trữ có mái che, cửa khóa theo đúng quy định. Rác thải thông thường và 

chất thải nguy hại được phân loại và để riêng biệt theo Nghị định 38/2015/NĐ-

CP của chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, Thông tư 36/2015/TT-

BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải 

nguy hại; 

- Đối với chất thải thông thường, công ty đã ký hợp đồng với Công ty cổ 

phần Môi trường và công trình đô thị Thừa Thiên Huế theo hợp đồng số 

03/2018/HĐPL ngày 15/01/2018 để vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt. 

Tổng số chuyến rác sinh hoạt vận chuyển trong năm 2018 là 60 chuyến; 

- Lượng chất thải phát sinh phụ thuộc vào tình hình sản xuất thực tế tại 

Công ty. Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất được Công ty 

phân loại tại chỗ và được lưu trữ bảo quản riêng biệt theo từng mã chất thải tại 

khu vực chất thải nguy hại của Công ty, đồng thời bố trí biển báo nguy hiểm, 

biển báo chất thải nguy hại, biển báo cấm lửa tại khu vực lưu trữ.; 

- Công ty đã ký hợp đồng số 679/2017/HĐKT ngày 07/3/2017 với Công ty 

cổ phần Cơ - Điện - Môi trường LILAMA để thu gom, vận chuyển và xử lý chất 

thải nguy hại, không để chất thải nguy hại phát sinh ra môi trường bên ngoài; 

- Công ty thường xuyên đào tạo, nâng cao ý thức của toàn thể công nhân 

viên trong việc quản lý chất thải. Đồng thời, phân công một cán bộ thuộc Phòng 

Kỹ thuật làm chuyên trách để quản lý vấn đề môi trường trong Công ty ; 

Trong năm 2018, Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã làm việc với đoàn 

kiểm tra về công tác Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường vào 

ngày 25/10/2018 và Ngày 30/01/2018, Công ty đã triển khai tập huấn nghiệp 

vụ Ứng phó sự cố tràn dầu cho 80 cán bộ công nhân viên theo Kế hoạch Ứng 

phó sự cố tràn dầu của Công ty cố phần Cảng Chân Mây được Ủy Ban Nhân 

Dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt. 
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b. Đánh giá  iên quan  ến vấn  ề người  ao   ng 

- 100% lao động của công ty có việc làm, được bố trí công việc phù hợp với 

chuyên môn và năng lực, được đóng các khoản bảo hiểm đầy đủ theo quy định; 

- Công ty thực hiện chi trả lương cho người lao động theo đúng quy chế trả 

lương, đảm bảo chi trả lương đúng thời hạn, theo chức danh và kết quả công việc, 

- Công ty luôn đảm bảo phúc lợi, an toàn và chăm lo cho người lao động, 

c, Đánh giá trách nhiệm của Doanh nghiệp  ối với c ng  ồng  ịa phương 

Công ty đã tham gia nhiều hoạt động cộng đồng thiết thực, giúp đỡ những 

đối tượng có hoàn cảnh khó khăn như ủng hộ tiền cho người nghèo khó, cho gia 

đình chính sách, cho các quỹ từ thiện …và trong năm 2018 đã ủng hộ cho hoạt 

động xã hội, từ thiện hơn 230 triệu đồng, 

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA 

CÔNG TY 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 

Năm 2018, với những giải pháp đúng đắn, sự chỉ đạo quyết liệt, những chủ 

trương rất linh hoạt, kịp thời cùng nhiều chiến lược kinh doanh hợp lý, phù hợp 

với bối cảnh thì trường công ty đang hoạt động, nên doanh thu và sản lượng của 

công ty đều vượt so với kế hoạch đề ra và là năm có sản lượng hàng hóa thông 

qua Cảng cao nhất từ trước đến nay, vượt tới hơn 95% công suất thiết kế bến, 

Nhìn chung, tất cả các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh, con người lẫn trách 

nhiệm với môi trường, cộng đồng, xã hội của công ty đều được đảm bảo. 

- Một số chỉ tiêu kinh doanh đã đạt được: 

Stt Nội dung ĐVT KH 2018 TH 2018 Tỷ lệ % 

1 Sản lượng TQ Tấn 2.140.000 2.324.982 108,65% 

2 Doanh thu từ SXKD Tr.đồng 126.000 145.906 115,80% 

3 Tổng doanh thu Tr.đồng 126.000 149.066 118,31% 

4 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 20.462 28.150 137,57% 

5 Cổ tức  4,3% 4,3% 100,00% 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám 

đốc công ty 

Năm 2018, mặc dù gặp nhiều trở ngại, khó khăn, tuy nhiên, Hội đồng quản 

trị đã luôn đồng hành cùng Ban Tổng Giám đốc và với tập thể người lao động 

trong việc thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao phó, Ban Tổng 

Giám đốc đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Hội đồng quản trị và Đại hội 

đồng cổ đông giao, cụ thể: 

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 

2018, trong đó có các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận trước và sau thuế; 
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- Nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ quản lý các cấp, từng 

bước hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành doanh nghiệp; 

- Đổi mới tác phong làm việc, tăng cường chăm sóc khách hàng, mở rộng 

thị trường và nâng cao giá trị thương hiệu của Cảng Chân Mây; 

- Triển khai thực hành tiết kiệm trong toàn Công ty, đảm bảo an ninh trật 

tự, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Thực hiện tốt chủ trương phát triển 

Cảng văn minh, hiện đại; 

- Thực hiện bảo toàn vốn cho doanh nghiệp và đầu tư có trọng điểm, có 

hiệu quả, 

- Đảm bảo thực hiện chi trả cổ tức năm cho cổ đông như đã cam kết; 

- Tích cực tham gia đóng góp cho cộng đồng, xã hội dưới nhiều hình thức, 

chung tay góp sức xây dựng địa phương văn minh, giàu mạnh,  

- Năm 2018, Ban Tổng Giám đốc đã có 18 tờ trình xin ý kiến của Hội đồng 

quản trị  trong các lĩnh vực: Công tác đầu tư dự án xây dựng và mua sắm 

phương tiện thiết bị, công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động cán bộ quản lý, 

thành lập các hội đồng chuyên môn, ban hành, sửa đổi các quy chế, quy định; kế 

hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch tài chính... theo đúng thẩm 

quyền quy định tại Điều lệ và các quy định liên quan của pháp luật; 

- Thu nhập của người lao động ổn định, yên tâm công tác gắn bó lâu dài với 

Công ty. 

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

Năm 2019, Cảng Chân Mây tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn và thách 

thức mới đặc biệt khi Bến số 3 - Cảng Hào Hưng theo kế hoạch sẽ đi vào hoạt 

động, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình sản xuất kinh doanh công ty, lượng 

hàng dăm tại thị trường Quảng Trị có xu hướng đi qua Cảng Cửa Việt, việc hình 

thành vùng chuyển tải hàng Clinker tại Thuận An đã làm lượng hàng hóa qua 

Cảng Chân Mây có xu hướng giảm sút; việc khai thác Bến số 1 - Cảng Chân 

Mây đã vượt quá công suất thiết kế, việc triển khai đầu tư dự án Bến số 02 trong 

thời gian tới đã giới hạn khả năng tài chính của Công ty, áp lực của việc điều 

chỉnh giá dịch vụ của cơ quan nhà nước sẽ làm cho doanh thu bị ảnh hưởng... 

Trước những khó khăn thách thức đó, mục tiêu của công ty trong năm 2019 

là phải chọn lọc những hướng đi thích hợp để phát triển bền vững, đảm bảo các 

chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, đem lại lợi ích tốt nhất cho các cổ đông của 

Công ty, củng cố và phát triển vị thế của Cảng Chân Mây trên thị trường dịch vụ 

cảng biển tại miền Trung Việt Nam. 

Stt Nội dung ĐVT Năm 2018 KH 2019 Tỷ lệ 

1 Vốn điều lệ Tr.đồng 324.054 324.054 100,00% 

2 Doanh thu từ SXKD Tr.đồng 145.906 135.000 92,53% 
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3 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 28.150 19.548 69,57% 

4 Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 22.470 15.639 69,60% 

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Hội đồng quản trị 

a) Thành viên và cơ cấu của H i  ồng quản trị 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây có 5 thành viên trong 

đó có 1 Chủ tịch, 1 thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, 02 thành viên 

HĐQT chuyên trách và 1 thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc công ty: 

+ Ông Dương Bá Hòa : Chủ tịch Hội đồng quản trị;  

+ Ông Huỳnh Văn Toàn : Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc - 

Người đại diện theo pháp luật của công ty; 

+ Ông Lê Chí Phai  : Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị; 

+ Bà Hồ Hoàng Thi  : Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc; 

+ Ông Trần Văn Phong : Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị. 

b) Các tiểu ban thu c H i  ồng quản trị: Ban thư ký H i  ồng quản trị 

với các thành viên 

+ Ông Hoàng Trung Chính : Trưởng ban; 

+ Ông Lê Văn Tiến   : Thành viên; 

+ Ông Lê Tài    : Thành viên. 

c) Ho t   ng của H i  ồng quản trị: Trong năm 2018, Hội đồng quản trị 

công ty đã tổ chức 16 cuộc họp và 06 lần triển khai xin ý kiến bằng văn bản để 

thông qua những nội dung quan trọng nhằm chỉ đạo, định hướng và triển khai các 

nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua với những 

nội dung cụ thể sau: 

- Tổ chức hoàn thiện và ban hành Điều lệ hoạt động của Công ty và quy chế 

nội bộ về quản trị của Công ty sau khi được ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua; 

- Thông qua ý kiến về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động cán bộ 

quản lý của công ty…; 

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và 

cả năm của công ty năm 2018; 

- Thông qua các báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài 

chính (báo cáo tài chính quý, bán niên năm 2018, báo cáo tài chính năm 2017), 

kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; 

- Thông qua các hồ sơ liên quan đến các dự án đầu tư lớn (Dự án đầu tư 

xây dựng Bến số 2…, dự án mở rộng kho bãi Bến số 1…); 

- Thông qua việc chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2017 bằng tiền mặt; 
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- Theo quy định đối với công ty đại chúng, Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng 

Giám đốc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin của công ty theo đúng 

quy định, qua đó nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động quản trị, 

đồng thời giúp cổ đông nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó, 

công ty cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin cho cổ đông được biết 

tại địa chỉ website: www.chanmayport.com.vn; 

Nhìn chung, năm 2018, các quyết định thông qua tại các cuộc họp HĐQT 

đều được thống nhất ý kiến của các thành viên tham dự hoặc lấy ý kiến các 

thành viên bằng văn bản theo đúng quy định của Điều lệ công ty và các quy định 

pháp luật liên quan. Nội dung các phiên họp đều giải quyết những vấn đề quan 

trọng, kịp thời đáp ứng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Về cơ bản, HĐQT đã 

quyết định các chiến lược, chủ trương, cơ cấu giá dịch vụ và các giải pháp kinh 

tế, kỹ thuật, nhân sự, dự án phù hợp với chủ trương, chính sách của nhà nước và 

bối cảnh thị trường; 

Trên cơ sở kết quả các cuộc họp, Hội đồng quản trị đã ban hành nhiều 

Quyết định/Nghị quyết làm cơ sở cho Ban điều hành triển khai các hoạt động 

sản xuất kinh doanh như sau: 

Stt 
Nghị quyết/ 

Quyết định 

Ngày ban 

hành 
Nội dung 

1 01/QĐ-HĐQT 09/01/18 
Về việc thành lập Ban chỉ đạo đón tết Mậu tuất 

2018 của công ty cổ phần cảng chân mây 

2 02/NQ-HĐQT 15/01/18 

Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và Tổng 

dự toán Dự án nâng cấp Bến số 1- Cảng Chân Mây 

(Hạng mục bổ sung: Bổ sung 02 trụ neo 200 tấn) 

3 03/QĐ-HĐQT 15/01/18 

Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và Tổng 

dự toán Dự án nâng cấp Bến số 1- Cảng Chân Mây 

(Hạng mục bổ sung: Bổ sung 02 trụ neo 200 tấn) 

4 04/QĐ-HĐQT 16/01/18 
Về việc phê duyệt quỹ lương năm 2017 công ty cổ 

phần Cảng Chân Mây 

5 06/QĐ-HĐQT 29/01/18 
Về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây 

6 07/QĐ-HĐQT 29/01/18 
Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tham 

nhũng của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây 

7 08/QĐ-HĐQT 30/01/18 
Về việc ban hành quy chế làm việc của Ban phòng 

chống tham nhũng Công ty cổ phần Cảng Chân Mây 

8 09/NQ-HĐQT 09/02/18 

Về việc phê duyệt điều chỉnh Tổng dự toán Dự án 

nâng cấp Bến số 1- Cảng Chân Mây (Hạng mục bổ 

sung 02 trụ neo 200 tấn) 

9 10/QĐ-HĐQT 09/02/18 

Về việc phê duyệt điều chỉnh Tổng dự toán Dự án 

nâng cấp Bến số 1- Cảng Chân Mây (Hạng mục bổ 

sung 02 trụ neo 200 tấn) 

http://www.chanmayport.com.vn/
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10 11/QĐ-HĐQT 09/02/18 

Về việc thành lập tổ thẩm định dự toán xây dựng 

công trình Dự án đầu tư xây dựng Bến số 2 - Cảng 

Chân Mây - giai đoạn I, tỉnh thừa thiên Huế 

11 12/QĐ-HĐQT 01/03/18 
Về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư xây dựng 

của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây 

12 14/NQ-HĐQT 13/03/18 
Về việc thông qua việc chốt danh sách cổ đông để 

triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 

13 15/NQ-HĐQT 13/03/18 

Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi c ông và Tổng 

dự toán - Giai đoạn Dự án đầu tư xây dựng Bến số 

2 - Cảng chân Mây 

14 16/QĐ-HĐQT 13/03/18 

Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và Tổng 

dự toán - Giai đoạn Dự án đầu tư xây dựng Bến số 

2 - Cảng chân Mây 

15 17/NQ-HĐQT 14/03/18 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 

2, giai đoạn 1, Dự án đầu tư xây dựng Bến số 2 -  

Cảng chân Mây 

16 18/QĐ-HĐQT 14/03/19 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 

2, giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Bến số 2 - 

Cảng chân Mây 

17 31/NQ-HĐQT 19/04/18 Về việc thông qua báo cáo tài chính quý I/2018 

18 31a/QĐ-HĐQT 24/04/18 
Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông 

phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 

19 32/QĐ-HĐQT 02/05/18 Về việc thành lập Hội đồng xét duyệt sáng kiến 

20 33/NQ-HĐQT 14/05/18 
Về việc thông qua báo cáo đánh giá kết quả áp 

dụng các sáng kiến, sáng chế cấp cơ sở năm 2017 

21 34/NQ-HĐQT 14/05/18 
Về việc đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị 

năm 2018 

22 35/QĐ-HĐQT 14/05/19 
Về việc đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị 

năm 2018 

23 36/QĐ-HĐQT 04/06/18 Về việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền 

24 37/NQ-HĐQT 18/06/18 

Về việc thông qua dự thảo HĐ thi công xây dựng 

công trình Gói thầu số 18: Toàn bộ phần thi công 

xây dựng và thiết bị kiến trúc Dự án đầu tư xây 

dựng Bến số 2: Cảng Chân Mây 

25 38/QĐ-HĐQT 19/07/18 
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài 

chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm 2018 

26 39/NQ-HĐQT 19/07/18 Về việc thông qua báo cáo tài chính quý II/2018 

27 40/NQ-HĐQT 09/08/18 
Về việc thông qua báo cáo tài chính 6 tháng đầu 

năm 2018 

28 41/ NQ-HĐQT 05/09/18 

Về việc thông qua Hợp đồng vay vốn, Hợp đồng 

thế chấp tài sản Dự án đầu tư xây dựng Bến số 2- 

Cảng Chân Mây 
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29 43/NQ-HĐQT 19/10/18 

Về việc phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư Dự 

án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ mở rộng kho bãi 

Bến số 1- Cảng Chân mây 

30 44/ QĐ-CM 19/10/18 

Về việc phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư Dự 

án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ mở rộng kho bãi 

Bến số 1- Cảng Chân mây 

31 45/NQ-HĐQT 28/11/18 

Về việc chấp thuận phát sinh khối lượng thi công kè 

bảo vệ bờ, đường ra cảng - Gói thầu số 18- Toàn bộ 

phần thi công xây dựng và thiết bị kiến trúc thuộc Dự 

án đầu tư xây dựng Bến số 2 - Cảng chân mây 

32 46/QĐ-HĐQT 13/12/18 

Về việc thành lập ban chỉ đạo Hội nghị tổng kết 

năm 2018 và Hội nghị người lao động năm 2019 

của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây 

33 48/NQ-HĐQT 24/12/18 
Về việc phê duyệt biểu giá dịch vụ cảng biển năm 

2019 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây 

34 50/QĐ-HĐQT 24/12/18 
Về việc thành lập ban chỉ đạo đón tết Kỷ Hợi 2019 

của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây 

35 51 QĐ-HĐQT 24/12/18 
Về việc thi đua, khen thưởng năm 2018 của Hội 

đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát 

36 52/ NQ-HĐQT 28/12/18 
Về việc nhân sự trưởng phòng điều độ, giám đốc xí 

nghiệp cơ giới, phó trưởng phòng TC-HC 

37 53/NQ-HĐQT 28/12/18 
Về việc bổ nhiệm lại một số chức danh trưởng,phó 

các bộ phận của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây 

d. Ho t   ng của thành viên H i  ồng quản trị   c lập: Không có. 

e. Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ  ào t o về quản trị 

công ty 

Từ năm 2016, tất cả các thành viên HĐQT đã được cấp chứng nhận hoàn 

thành chương trình đào tạo Quản trị công ty cho các Công ty cổ phần đại chúng do 

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán đào tạo tại Đà Nẵng, 

Stt Thành viên HĐQT Chứng nhận quản trị công ty 

1 Ông Dương Bá Hòa 
- Chứng nhận hoàn thành chương trình đào 

tạo Quản trị công ty cấp ngày 09/08/2016 

2 Ông Huỳnh Văn Toàn 
- Chứng nhận hoàn thành chương trình đào 

tạo Quản trị công ty cấp ngày 09/08/2016 

3 Ông Lê Chí Phai 
- Chứng nhận hoàn thành chương trình đào 

tạo Quản trị công ty cấp ngày 09/08/2016 

4 Bà Hồ Hoàng Thi 
- Chứng nhận hoàn thành chương trình đào 

tạo Quản trị công ty cấp ngày 09/08/2016 

5 Ông Trần Văn Phong 
- Chứng nhận hoàn thành chương trình đào 

tạo Quản trị công ty cấp ngày 09/08/2016 
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2. Ban Kiểm soát 

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: Gồm 3 thành viền 

+ Ông Phan Tuấn Anh : Trưởng ban 

+ Ông Nguyễn Công Định : Thành viên 

+ Bà Lê Thị Hoàng Diệu : Thành viên 

b. Ho t   ng của Ban kiểm soát:  

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã tiến hành tổ chức công tác kiểm tra, 

giám sát thường xuyên theo chương trình hoạt động đã đề ra phù hợp với Luật 

Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm 

soát, cụ thể: 

- Kiểm soát Báo cáo tài chính: Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện 

công tác tài chính, thẩm tra các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm đảm bảo 

tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế 

toán, kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động... của Công ty, kiểm soát 

chi phí, doanh thu, việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư dự án, thẩm tra 

báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội đồng cổ 

đông thường niên; 

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát: Ban kiểm soát đã tham gia họp giao ban 

định kỳ của Ban Điều hành và các phiên họp HĐQT, xem xét các Nghị quyết, 

Quyết định do HĐQT, Ban Điều hành công ty ban hành trong quá trình quản lý, 

điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và việc tổ chức thực hiện nhằm đảm 

bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ 

pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông. Trong các cuộc 

họp, Ban kiểm soát tham gia ý kiến đóng góp với những nội dung về công tác 

sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản cố định và một 

số công tác khác của Công ty; 

- Thực hiện kiểm tra đối với các khoản công nợ tạm ứng, phải thu, phải trả. 

Việc xử lý đối với các khoản nợ phải thu quá hạn, khó đòi, công nợ phát sinh lớn; 

- Tổ chức các cuộc họp Ban kiểm soát, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng 

thành viên; 

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo quy định của 

Luật Chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng 

khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội được thực hiện theo đúng 

quy định; 

- Ngoài ra các thành viên Ban kiểm soát còn tham gia các khóa đào tạo về 

quản lý tài chính, kế toán, chính sách thuế nhằm đảm bảo thực hiện đúng, đầy 

đủ, cập nhập kịp thời các quy định của Nhà nước; 



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY 

Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

31 
 

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận 

được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Điều hành 

và các bộ phận trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội 

đồng cổ đông giao phó. Đối với cổ đông, Ban kiểm soát không nhận được khiếu 

nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và của 

Ban Tổng Giám đốc. 

- Kiến nghị của Ban Kiểm soát: Năm 2018, Lãnh đạo Công ty đã kịp thời 

chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, Phòng ban nâng cao tinh thần trách nhiệm, 

chủ động trong việc đi tắt, đón đầu đối với những mặt hàng tiềm năng bên cạnh 

những ưu đãi đối với khách hàng truyền thống, nên các chỉ tiêu về doanh thu và 

sản lượng đều vượt kế hoạch. Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã đạt 

được trong năm 2018 đã cho thấy sự nỗ lực phấn đấu của Ban lãnh đạo và tập 

thể người lao động Công ty. Tuy vậy, để khắc phục những tồn tại của năm 2018 

và để đảm bảo hoàn thành mục tiêu, kế hoạch 2019 mà Đại hội đồng cổ đông 

giao phó và một số giải pháp đã được Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đưa 

ra, Ban Kiểm soát có một số kiến nghị sau: 

- Việc thực hiện đối chiếu và xác nhận số liệu về khoản khoản tiền thu bồi 

thường của UBND huyện Phú Lộc đền bù giải phóng mặt bằng công trình Trục 

đường nối từ Quốc lộ 1A ra cảng Chân Mây và Đường trục chính đã được thực 

hiện, trong năm 2019, kiến nghị phòng Công ty nghiên cứu đề xuất để bù trừ 

khoản tiền này vào khoản đơn vị nợ ngân sách 15 tỷ để giảm bớt khoản nợ phải 

trả UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Về công tác đầu tư các dự án: Công ty tiếp tục phát huy việc thực hiện rà 

soát lại các dự án đầu tư như đã thực hiện. Về công trình trọng điểm Dự án bến 

số 2 đang được thực hiện thi công đúng tiến độ và được Ban quản lý dự án theo 

sát kiểm tra và đôn đốc thực hiện. Trong năm 2018 đơn vị đã ký hợp đồng kiểm 

toán gói thầu số 25: Tư vấn kiểm toán giai đoạn 1 dự án Đầu tư xây dựng Bến số 

02 - Cảng Chân Mây với Công ty TNHH Kiểm toán AVN Việt Nam, Ban kiểm 

soát kiến nghị trong quý 1 năm 2019 Lãnh đạo công ty cho tiến hành kiểm toán 

giai đoạn 1 của dự án Bến số 2 nhằm mục đích kiểm tra, rà soát các trình tự thủ 

tục đầu tư đảm bảo thực hiện đúng quy định của Nhà nước; 

- Những nội dung trao đổi làm việc với đoàn kiểm toán về BCTC 6 tháng 

đầu năm và 6 tháng cuối năm 2018 đã được Công ty tiến hành điều chỉnh, khắc 

phục kịp thời theo các kiến nghị của đoàn kiểm toán độc lập đưa ra. Tuy nhiên, 

có một kiến nghị của đoàn Kiểm toán về vấn đề dịch vụ hàng hải cho tàu nước 

ngoài thông qua các đại lý hiện tại chưa được đơn vị bổ sung thực hiện. Trong 

thời gian đến Ban kiếm soát kiến nghị công ty triển khai bổ sung các hồ sơ đầy 

đủ theo kiến nghị của Kiểm toán độc lập; 
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 - Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển vững mạnh, bên 

cạnh việc cần môi trường kinh doanh thông thoáng, đơn vị cần có giải pháp cắt 

giảm chi phí. Ban Kiểm soát kiến nghị Ban Giám đốc công ty xem xét điều 

chỉnh, giảm một số  khoản chi phí tiếp khách, chi phí công tác phí, chi phí bằng 

tiền khác cho phù hợp theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của cả năm 2019 đã 

đăng ký với Tổng công ty, góp phần tăng lợi nhuận và giảm được giá thành sản 

phẩm, tăng hiệu quả hoạt động của công ty. 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, 

Ban Điều hành và Ban kiểm soát 

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản l i ích 

Lương, thưởng năm 2018 của các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng 

ban kiểm soát công ty năm 2016 được thực hiện áp dụng theo Nghị định số 

53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền 

thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước và theo 

Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động thương 

binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định 53/2016/NĐ-CP, Tổng quỹ 

lương năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng ban kiểm 

soát công ty là: 3.919 triệu đồng, 

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018: 

Stt Chức danh Thù lao 

1 Chủ tịch Hội đồng quản trị Hưởng lương, không hưởng thù lao 

2 Thành viên Hội đồng quản trị Hưởng lương, không hưởng thù lao 

3 Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 3.000.000 đồng/người/tháng 

4 Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ 3.000.000 đồng/người/tháng 

5 Trưởng Ban kiểm soát Hưởng lương, không hưởng thù lao 

6 Thành viên BKS không chuyên trách 1.500.000 đồng/người/tháng 

7 Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách Hưởng lương, không hưởng thù lao 

8 Thư ký Hội đồng quản trị 1.500.000 đồng/người/tháng 

- Tổng quỹ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 là: 

90.000.000 đồng; 

- Tổng quỹ thù lao của Ban Thư ký Hội đồng quản trị năm 2018 là: 

54.000.000 đồng (03 người). 

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ  ông n i b : Không có. 

c. Giao dịch cổ  ông n i b  và người có liên quan: Không có. 

d. Việc thực hiện các quy  ịnh về quản trị công ty:  

Ngay sau khi được chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
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2018, Công ty đã ban hành quy chế nội bộ về quản trị của công ty nhằm đảm 

bảo các hoạt động của Công ty luôn thực hiện theo đúng các quy định của Luật 

Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp. 

VI. BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ 

XÃ HỘI CỦA CÔNG TY 

1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu 

a. Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các 

sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm: Không có. 

b. Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản 

xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: Không có. 

2. Tiêu thụ năng lượng 

a. Năng  ư ng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp 

- Năng lượng điện: 1.338.330 Kwh; 

- Dầu Diesel và các loại dầu khác: 215.239 lít. 

b. Năng  ư ng tiết kiệm  ư c thông qua các sáng kiến sử dụng năng 

 ư ng hiệu quả 

Sáng kiến Cải tạo xi-lanh thủy lực gàu ngoạm 5m
3
 Hàn Quốc: sau một 

thời gian sử dụng, bạc dẫn hướng Gàu ngoạm 5m
3
 làm bằng vật liệu nhựa tổng 

hợp mòn và pít tông tiếp xúc trực tiếp vào thành xi-lanh dẫn đến hỏng phốt và 

rò lọt đầu thủy lực, gàu đóng không kín. Do đó, công ty đã có sáng kiến : mua 

vật tư gia công theo thiết kế của nhà sản xuất cải tạo phần dẫn hướng pít tông 

bằng vật liệu đồng dầu, thay thế hệ thống seal phốt. Kết quả gàu ngoạm 5m
3
 

Hàn Quốc hoạt động ổn định và mang lại hiệu quả trong việc làm cho mức độ 

rò lọt dầu nhỏ hơn, dự kiến giảm chi phí mua mới khoảng 10 triệu đồng. 

c. Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng  ư ng (cung cấp các sản phẩm 

và dịch vụ tiết kiệm năng  ư ng hoặc sử dụng năng  ư ng tái t o); báo cáo 

kết quả của các sáng kiến này: Không có. 

3. Tiêu thụ nước 

a. Nguồn cung cấp nước và  ư ng nước sử dụng 

- Nguồn cung cấp nước: Nhà máy nước Chân Mây; 

- Lượng nước sử dụng: 44.991m
3
. 

b. Tỷ lệ phần trăm và tổng  ư ng nước tái chế và tái sử dụng: Không. 

4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 

a. Số lần bị xử ph t vi ph m do không tuân thủ luật pháp và các quy 

 ịnh về môi trường: Không có. 

b. Tổng số tiền do bị xử ph t vi ph m do không tuân thủ luật pháp và các 

quy  ịnh về môi trường: Không có. 
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5. Chính sách liên quan đến người lao động 

a. Số  ư ng  ao   ng, mức  ương trung b nh  ối với người  ao   ng 

- Tổng số lao động bình quân của công ty trong năm 2018 là 275 người 

trong đó có 47 lao động nữ; tăng 4 người so với năm 2017, công ty luôn đảm 

bảo 100% lao động đều có việc làm; 

- Năm 2018, thu nhập bình quân lao động đạt 11,05 triệu đồng/người/tháng 

đạt 105,54% so với năm 2017, trong đó, lương bình quân của người lao động 

năm 2018 đạt 9,587 triệu đồng/người/tháng. 

b. Chính sách nhằm  ảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc l i của người 

 ao   ng: Trong những năm qua, việc cấp phát các trang bị bảo hộ lao động 

được thực hiện đầy đủ cho tất cả cán bộ công nhân viên theo đúng qui định của 

pháp luật và phù hợp với điều kiện làm việc tại Cảng, đồng thời cũng thường 

xuyên kiểm tra nhắc nhở, ra quy chế xử phạt đối với những cán bộ công nhân 

viên không nghiêm túc chấp hành qui định về trang phục bảo hộ lao động trong 

quá trình tác nghiệp, tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh môi trường, kịp thời 

tổ chức phun thuốc diệt ruồi, muỗi quanh khu vực Cảng. Công tác vệ sinh công 

nghiệp thực hiện khá tốt đảm bảo an toàn cho công tác môi trường đón khách du 

lịch tàu biển và tập kết hàng hoá của cảng. Ngay từ đầu năm, đơn vị đã thực hiện 

tốt việc xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 

người lao động, tiến hành đo kiểm đánh giá môi trường tại Cảng Chân Mây. Quá 

trình thực hiện đã đem lại hiệu quả thiết thực, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động 

và đã hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, góp phần 

hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ kinh doanh năm 2018; 

- Công tác chăm lo cho quyền lợi, sức khỏe…của lao động nữ thường 

xuyên được công ty quan tâm (8/3 và 20/10 luôn tổ chức các hoạt động ý nghĩa); 

- Công tác giải quyết chế độ cho người lao động được Công ty thực hiện 

đúng quy định. công tác chăm lo đời sống CBCNV được đơn vị thường xuyên 

quan tâm, giải quyết kịp thời các chế độ BHYT, BHXH. Cụ thể, năm 2018, tổng 

số tiền đơn đơn vị đã đóng BHXH, BHYT, BHTN là 5.349 triệu đồng; chi giải 

quyết ốm đau, thai sản, dưỡng sức gần 175 triệu đồng; thực hiện Thông tư số 

25/2013/TT-BLĐTBH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động Thương binh xã hội, 

Công ty thực hiện chi trả phụ cấp độc hại 187 người (114 người thuộc diện bắt 

buộc). Với tổng số tiền phụ cấp là 482.269.800 đồng. Thực hiện Luật Bảo hiểm 

xã hội, Công ty đã hoàn thành công tác bàn giao sổ BHXH cho 100% CBCNV. 

Đồng thời, triển khai công tác xác nhận thời gian đóng BHXH định kỳ theo hàng 

năm. Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty không nợ tiền BHXH; 

- Thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm Xã hội, Công ty đã triển khai 

công tác bàn giao sổ BHXH cho toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty. 
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c. Ho t   ng  ào t o người  ao   ng 

- Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu công 

việc của đơn vị, công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ làm công tác 

quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh nhằm phục vụ tốt hơn khi tác nghiệp. 

Trong năm 2018, Công ty đã tổ chức các khóa học và cử cán bộ công nhân viên 

tham gia các khóa học như: 

+ Tập huấn nghiệp vụ, đào tạo lực lượng bảo vệ cơ quan: 02 người;  

+ Nghiệp vụ và bồi dưỡng đấu thầu qua mạng: 06 người; 

+ Khóa học về công tác công bố thông tin:  01 người 

+ Tập huấn nghiệp vụ định giá xây dựng: 06 người;  

+ Tập huấn nghiệp vụ kế toán thuế:  05 người; 

+ Khóa học sĩ quan quản lý điều khiển tàu biển dưới 3000GT: 01 người; 

+ Khóa huấn luyện nghiệp vụ đại lý, môi giới hàng hải: 05 người; 

+ Đào tạo nghiệp vụ lái cẩu tàu: 26 người; 

+ Huấn luyện nghiệp vụ PCCC: 283 người; 

+ Huấn luyện nghiệp vụ ứng phó sự cố tràn dầu: 80 người; 

+ Huấn luyện nghiệp vụ Hệ thống Quản lý Hải quan tự động: 04 người. 

Tổng số CBCNV tham gia các khóa học là gần 419 lượt cán bộ công nhân 

viên đã tham gia. 

- Tổng chi phí đào tạo năm 2018 của công ty là khoảng 258 triệu đồng. 

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

Trong năm qua, Công ty đã cùng các tổ chức đoàn thể trong công ty vận 

động cán bộ công nhân viên tham gia nhiều hoạt động cộng đồng thiết thực như: 

kêu gọi cán bộ, đoàn viên, người lao động trong Công ty bằng tình cảm và trách 

nhiệm của mình tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, tinh thần tương thân, 

tương ái tham gia xây dựng ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và Quỹ trợ giúp nhân 

đạo Chữ thập đỏ” năm 2018 với mức ủng hộ 01 ngày lương/người để xây dựng 

một nhà Đại đoàn kết, gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng trên địa 

bàn huyện Phú Lộc nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh, liệt sĩ 

(27/7/1947-27/7/2018), ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, 

trẻ mồ côi theo tinh thần Công văn số 38/CTXH-CSSK/CTĐ của Hội Chữ thập 

đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khóa khăn 

học giỏi, tham gia hiến màu nhân đạo do các tổ chức trên địa bàn phát động…. 

Tổng số tiền ủng hộ trong năm 2018 là 230 triệu đồng. 
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