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THÔNG TIN KHÁI QUÁT

QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh
Giấy chứng nhận ĐKDN số : 4200272350, điều chỉnh lần thứ 3 vào ngày 

25/06/2015
Vốn điều lệ : 245.018.170.000 đồng
Vốn đầu tư CSH : 275.532.970.108 đồng (tại thời điểm 31/12/2019)
Địa chỉ : Số 29 Nguyễn Trọng Kỷ, phường Cam Linh, 

TP. Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Số điện thoại : (0258) 3854 307
Số fax : (0258) 3854 536
Website : www.camranhport.vn
Mã cổ phiếu : CCR

1990 2007 2009 2014 2015 2019
Ngày 30/05, Công ty 
TNHH một thành viên 
Cảng Cam Ranh trước 
đây là Cảng Ba Ngòi 
được thành lặp theo 
Quyết định số 589/
QĐ-UB của UBND tỉnh 
Khánh Hòa, là loại hình 
Công ty nhà nước trực 
thuộc UBND tỉnh Khánh 
Hòa.

Ngày 31/10 Cảng Ba 
Ngòi được chuyển giao 
nguyên trạng thành 
Công ty nhà nước, thành 
viên hạch toán độc lập 
trực thuộc Tổng Công ty 
Hàng hải Việt Nam (Vin-
alines)

Ngày 16/01, Công ty cổ 
phần Cảng Cam Ranh 
tiền thân là Công ty 
TNHH một thành viên 
Cảng Cam Ranh được 
thành lập theo Quyết 
định số 168/BGTVT

Ngày 19/03, Công ty 
cổ phần hóa theo Nghị 
quyết số 749/NQ-HHVN 
của Hội đồng thành viên 
Tổng công ty Hàng Hải 
Việt Nam

Ngày 25/06, Công ty 
được Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Khánh Hòa cấp 
Giấy Chứng nhận đang 
ký doanh nghiệp số 
4200272350, Công ty 
chính thức hoạt động 
theo mô hình công ty cổ 
phần.

Ngày 20/08, Công ty 
được chấp thuận Đăng 
ký công ty đại chúng 
theo Thông báo số 5194/
UBCK-QLPH của Ủy ban 
chứng khoán nhà nước 
(UBCKNN)

Ngày 23/05, Công ty cổ 
phần Cảng Cam Ranh 
đã thoái vốn thành công 
phần vốn góp tại Công 
ty cổ phần Dịch vụ Vận 
tải Ô tô Cam Ranh thông 
qua hình thức đấu giá 
công khai
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• Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
• Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
• Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ Logistics; dịch vụ giao nhận, kiểm đếm, đóng gói, 
nâng hạ hàng hóa; môi giới thuê tàu biển; cung ứng dịch vụ hàng hải; dịch vụ lai 
dắt tàu sông, tàu biển; dịch vụ cứu hộ cứu nạn tàu sông, tàu biển; vệ sinh tàu và 
các hoạt động phụ trợ vận tải; dịch vụ đại lý vận tải đường biển; dịch vụ khai thuế 
hải quan.

Địa điểm kinh doanh chính của Công ty đặt tại phường Cam Linh, thành phố Cam 
Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Hoạt động kinh doanh của Công ty trải rộng trên toàn quốc thông qua hệ thống 
quan hệ kinh doanh với khách hàng là các chủ tàu, chủ hàng, các đại lý hàng hải, 
vận tải biển.

GIẢI THƯỞNG GẦN NHẤT
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Năm Danh hiệu, hình thức
 khen thưởng Quyết định số

2014

Cờ thi đua của Tổng Công ty Hàng 
hải Việt Nam 07/QĐ-HHVN ngày 13/01/2015

Tập thể lao động xuất sắc của Bộ 
GTVT

3823/QĐ-BGTVT ngày 
28/10/2015 

2015 Tập thể lao động xuất sắc của Bộ 
GTVT

2391/QĐ-BGTVT ngày 
02/8/2016

2016

Cờ thi đua của Thủ tướng Chính 
phủ 175/QĐ-TTg ngày 09/02/2017 

Bằng khen của Ủy ban Nhân dân 
tỉnh Khánh Hòa

199/QĐ-UBND ngày 
18/01/2017 

Giấy khen của Sở Tài chính 234/QĐ-STC ngày 11/10/2016 

2018

Bằng khen (Công đoàn Tổng công 
ty) của  Công đoàn TCT

Quyết định số: 126/QĐ-CĐHH-
VN ngày 10/7/2019

Bằng khen (Công đoàn Tổng công 
ty) của  Công đoàn TCT

Bằng khen (Công đoàn Tổng 
công ty) của  Công đoàn TCT

2019

Cờ thi đua của Tổng Công ty HHVN 354/QĐ-HHVN ngày 
29/10/2019

Cờ thi đua của Thủ tướng 1503/QĐ-TTg ngày 01/11/2019 

Bằng khen (Công đoàn Tổng công 
ty) của  Công đoàn TCT

Quyết định số:126/QĐ-CĐHH-
VN ngày 10/7/2019 
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 Công ty con:

 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI CẢNG CAM RANH.

 Địa chỉ: Số 29 Nguyễn Trọng Kỷ, P. Cam Linh, TP. Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa.

 Hoạt động kinh doanh chính: Dịch vụ hàng hải

 Vốn điều lệ thực góp: 7.000.000.000 đồng

 Tỷ lệ vốn góp của Chủ sở hữu: 51%.

Đại hội đồng cổ đông:
Bao gồm tất cả các cổ đôn có quyền biểu 
quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của 
Công ty

Hội đồng quản trị:
Hội đồng quản trị đương nhiệm có năm (05) 
thành viên, trong đó có bốn (04) thành viên 
không tham gia điều hành và một (01) thành 
viên điều hành.

Ban kiểm soát:
Ban kiểm soát đương nhiệm có (03) thành 
viên, gồm Trưởng ban là thành viên chuyên 
trách không tham gia điều hành và hai (02) 
thành viên kiêm nhiệm (không phải ở bộ phận 
kế toán của Công ty)

Ban Tổng Giám đốc:
Bao gồm một (01) Tổng giám 
đốc, một (01) Phó Tổng Giám 
đốc. Tổng Giám đốc là người phụ 
trách lãnh đạo và điều hành toàn 
bộ hoạt động kinh doanh hằng 
ngày của Công ty, chịu trách 
nhiệm trước HĐQT và ĐHĐCĐ 
về tất cả các quyết định của 
mình liên quan đến hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Công 
ty. Phó Tổng Giám đốc giúp việc 
cho Tổng Giám đốc.

THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Trở thành doanh nghiệp khai thác cảng trọng điểm của cả 
nước và trong khu vực, là mắt xích quan trọng trong chuỗi 
cung ứng logistics của Việt Nam và khu vực, tạo nguồn động 
lực để phát triển kinh tế - xã hội địa bàn tỉnh Khánh Hòa và 
các tỉnh Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, là Cảng biển xếp thứ 3 
khu vực Trung Bộ về sản lượng khai thác.

Trách nhiệm đối với cộng 
đồng và xã hội: 

Tinh thần trách nhiệm cộng 
đồng đã được tích hợp đầy 
đủ vào mô hình và chính sách 
kinh doanh, các hoạt động 
đầu tư cộng đồng và hoạt 
động phát triển cộng đồng 
khác, bao gồm hỗ trợ tài chính 
nhằm phục vụ cộng đồng của 
Công ty. 

Các chính sách đối với cộng 
đồng của Công ty dựa vào các 
nền tảng nhằm xác định các 
cách thức phù hợp nhất trong 
các giao dịch kinh doanh với 
tất cả các bên liên quan bao 
gồm: khách hàng, nhà cung 
cấp, các nhân viên, và cộng 
đồng nói chung, nhằm mục 
tiêu cùng phát triển.

Trách nhiệm đối với môi 
trường:
 
Công tác bảo vệ môi trường 
biển luôn được Công ty chú 
trọng trong quá trình vận 
hành, khai thác cảng biển. 
Đề án bảo vệ môi trường bao 
gồm kế hoạch quản lý và các 
biện pháp giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường; có chương trình 
giám sát và quản lý giai đoạn 
vận hành, phải thu gom và xử 
lý chất thải rắn, lỏng và chất 
thải công nghiệp từ tàu cập 
cảng; xây dựng và thực hiện 
kế hoạch phòng chống sự cố 
(tràn dầu, tràn hóa chất, cháy 
nổ, an toàn lao động); sẵn 
sàng phối hợp ứng phó sự cố 
tràn dầu; định kỳ lập báo cáo 
môi trường khu vực cảng. 

Công ty có hệ thống tiếp nhận 
và xử lý các chất thải từ tàu, 
bên cạnh đó, còn quan tâm 
tới vấn đề phát triển đồng bộ 
giữa cảng biển với mạng cơ sở 
hạ tầng sau cảng, giữa kết cấu 
hạ tầng cảng biển với hạ tầng 
công cộng kết nối với cảng 
biển, kiểm soát được ô nhiễm 
môi trường.

Tập trung nguồn lực đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng cảng biển 
(bến cảng, phương tiện xếp dỡ, kho bãi, hạ tầng kỹ thuật) 
để tăng sức mạnh cạnh tranh, năng lực xếp dỡ cả về chủng 
loại và sản lượng. Triển khai công tác marketing để thu hút 
và tăng sản lượng hàng thông qua cảng với năng lực xếp dỡ 
là 2,5 triệu tấn/năm vào năm 2020. Mở rộng dịch vụ cung 
cấp cho khách hàng, xây dựng chuỗi cung ứng (logistics), 
xây dựng khu vực hậu cần sau cảng nằm trong diện tích đất 
và mặt nước được quy hoạch. 

Tiêu chí thực hiện chiến lược giai đoạn này là: “Mở rộng thị 
trường mới trên cơ sở phát triển và khai thác hiệu quả thị 
trường hiện có”. 

Định hướng đến năm 2030: Tiếp tục phát triển sâu – rộng 
các lĩnh vực kinh doanh của công ty, đầu tư xây dựng cơ sở 
vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ cảng biển theo hướng 
hiện đại hóa, tự động hóa với công suất khai thác đạt 5 triệu 
tấn/năm.

Các mục tiêu, chiến lược chủ yếu của Công tyChiến lược phát triển trung và dài hạn

Các mục tiêu đối với xã hôi, cộng đồng và môi trường
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CÁC RỦI RO

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 
2019 đạt kết quả ấn tượng với tốc độ tăng 7,02% so với năm 2018, vượt mục 
tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6%-6,8%. Tính chung ngành vận tải trong năm 
2019, vận tải hàng hóa đạt 1.684,1 triệu tấn, tăng 9,7% so với năm trước, 
trong đó vận tải trong nước đạt 1.650 triệu tấn, tăng 9,8% và vận tải ngoài 
nước đạt 34,1 triệu tấn, tăng 4,3% so với năm 2018. Qua những con số tăng 
trưởng kinh tế ấn tượng trong năm 2019 như GDP, có thể nói nhìn chung 
các Công ty hoạt động trong nền kinh tế Việt Nam vừa trải qua một năm 
thành công khi có mức tăng trưởng không chỉ vượt qua mục tiêu ban đầu 
được đề ra mà còn vượt qua cả những dự báo của các tổ chức uy tín trên thế 
giới như Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (6,8%). Dưới tác động 
của thương chiến Mỹ – Trung, dòng vốn FDI vào Trung Quốc đang có sự 
chuyển dịch mạnh mẽ sang các nước lân cận và Đông Nam Á là một trong 
những lựa chọn, trong đó có Việt Nam. Các chuyến tàu hàng không thể cập 
bến Trung Quốc sẽ tìm đường đến những nước khác trong khu vực. Điều 
này làm tăng nhu cầu kho vận, xếp dỡ và là một cơ hội cho ngành cảng biển 
nói chung và Cảng Cam Ranh nói riêng. Tuy nhiên, để có thể đón đầu được 
những cơ hội này, các cảng trong nước phải có sự chuẩn bị về cơ sở hạ tầng, 
bến cảng với công nghệ hiện đại để bắt kịp sự phát triển của thế giới.

Trong năm 2019, lãi suất cho vay ở 
Việt Nam phổ biến khoảng 6% - 9%/
năm đối với ngắn hạn và 9% - 11%/
năm đối với trung và dài hạn. Nhìn 
chung mặt bằng lãi suất cho vay ở 
nước ta trong năm nay được duy trì 
ổn định. Ở Cảng Cam Ranh, nguồn 
vốn đến từ các khoản vay tài chính 
chiếm hơn 60% cơ cấu nợ phải trả, 
vì vậy nếu lãi suất cho vay có sự biến 
động cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến 
tình hình hoạt động kinh doanh của 
Công ty, đặc biệt là trong giai đoạn 
Công ty cần nguồn vốn vay lớn để 
đầu tư, phát triển các bến cảng tốt 
hơn, nhằm phục vụ cho nhu cầu khai 
thác hàng hóa qua cảng trong thời 
gian tới. Do đó, mặc dù ở thời điểm 
hiện tại lãi suất cho vay đang ổn định 
ở mức thấp, Công ty cần phải liên 
tục theo dõi những biến động của lãi 
suất cho vay từ đó cơ cấu lại nguồn 
vốn, giảm thiểu tối đa rủi ro đến từ 
biến động lãi suất.

Rủi ro lãi suất

Là một Công ty cổ phần đại chúng 
đang được giao dịch trên Hệ thống 
đăng ký giao dịch UPCOM, ngoài việc 
chịu ảnh hưởng bởi Luật Doanh ng-
hiệp, Công ty còn chịu sự điều chỉnh 
của Luật Chứng khoán cùng với hệ 
thống pháp luật chung. Bên cạnh 
đó, với đặc thù là một Doanh nghiệp 
hoạt động trong lĩnh vực khai thác 
cảng biển, Công ty còn phải chịu sự 
chi phối từ Bộ luật Hàng hải, Luật 
Thương mại và Luật Giao thông vận 
tải…
Vào tháng 11/2019, Quốc hội đã 
thông qua Bộ Luật lao động sửa 
đổi năm 2019, có hiệu lực vào ngày 
01/01/2021 với các nội dung đáng 
chú ý như: sửa đổi liên quan đến 
hợp đồng lao động, quy định mới 
về thử việc, bãi bỏ và bổ sung các 
trường hợp chấm dứt hợp đồng lao 
động, tăng tuổi nghỉ hưu, thành lập 
tổ chức công đoàn độc lập. Ngoài ra 
cũng trong năm 2019, Quốc hội đã 
chính thức thông qua Luật Chứng 
khoán (sửa đổi) và có hiệu lực vào 
01/01/2021 với nhiều nội dung quan 
trọng được đổi mới như: quy định 
về công bố thông tin, việc quản trị 
Công ty đại chúng,...
Với việc hệ thống pháp luật liên 
quan đang trong giai đoạn hoàn 
thiện, văn bản pháp luật mới liên 
tục được ban hành, các chính sách 
của Nhà nước được thay đổi dần để 
bắt kịp với sự phát triển của thế giới. 
Khi có sự thay đổi sẽ làm ảnh hưởng 
đến hoạt động của Công ty. Chính vì 
vậy, Công ty luôn thường xuyên cập 
nhật những văn bản pháp luật mới 
nhất liên quan đến lĩnh vực sản xuất 
và các lĩnh vực liên quan khác để kịp 
thời có những chiến lược đúng đắn 
trong từng thời kỳ.

Rủi ro pháp luật
Rủi ro kinh tế
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Địa bàn hoạt động chính của Công ty nằm ở vịnh Cam Ranh thuộc địa 
phận của tỉnh Khánh Hòa. Với địa thế thuận lợi khi nằm trên trục giao 
thông Bắc Nam, thuận lợi cả về đường bộ, đường sắt, đường thủy và 
đường hàng không. Nhận thấy lợi thế này, tỉnh Khánh Hòa tập trung 
phát triển giao thông vận tải theo hướng tận dụng lợi thế của 3 vịnh 
Vân Phong, Nha Trang và Cam Ranh nằm trên trục đường hàng hải 
Quốc tế Nam - Bắc Á, đẩy mạnh phát triển vận tải biển bằng phương 
thức Container, tập trung đầu tư xây dựng cảng biển, khai thác hoạt 
động dịch vụ hàng hải, phát triển công nghiệp tàu thủy... điều này đã 
thúc đẩy ngành công nghiệp hàng hải ở địa phương phát triển mạnh 
đồng thời cũng làm cho mức độ cạnh tranh trong ngành dịch vụ khai 
thác cảng biển trở nên vô cùng khắc nghiệt. Theo thống kê của Ủy 
ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, hiện nay có tổng cộng hơn 12 cảng lớn 
nhỏ hoạt động trên địa bàn tỉnh cũng như sự xuất hiện các nhà vận 
tải đa phương thức tại khu vực. Điều này dẫn đến sự cạnh tranh ngày 
càng quyết liệt hơn cho Công ty.

Ngoài những rủi ro đã đề cập ở trên, còn nhiều rủi ro mang tính 
bất khả kháng khác ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của 
Công ty như hỏa hoạn, bệnh dịch,.. Đây là những rủi ro hiếm khi 
xảy ra nhưng nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh 
doanh, lợi nhuận của Công ty. Đơn cử như sự ảnh hưởng lớn 
đến các hoạt động thương mại khi dịch viêm đường hô hấp cấp 
COVID-19 gây ra những tác động đến lĩnh vực vận tải container 
bằng đường biển và các chuỗi logistics, khiến hàng hóa bị mắc 
kẹt và thiệt hại đang gia tăng. Một khi dịch bệnh không được 
kiểm soát chặt chẽ sẽ làm gián đoạn các chuỗi cung ứng toàn 
cầu và khiến nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động. Các 
hoạt động thông quan cũng vì vậy mà bị chậm trễ. Nếu nguy cơ 
xảy ra tại Việt Nam sẽ gây ảnh hưởng rất lớn để Công ty trong 
ngành cảng biển. Do đó, Công ty luôn chủ động đề phòng và 
xây dựng các giải pháp ứng phó như: tuyên truyền nâng cao 
hiểu biết về bệnh dịch, thực hiện các biện pháp phòng tránh 
bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế nhằm nâng cao ý thức, giảm 
thiểu thiệt hại về người và của.

Rủi ro cạnh tranh

Rủi ro khác



TÌNH HÌNH 
HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

Cảng Cam Ranh
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Chỉ tiêu TH 2018 KH 2019 TH 2019 %TH2019/
KH2019

%TH2019/
TH2018

Sản lượng 
(tấn) 2.470.311 2.503.800 2.972.957 119% 120%

Doanh thu 
thuần 159.550 160.000 159.962 100% 100%

Lợi nhuận từ 
HĐKD 19.370 20.690 30.116 146% 155%

Lợi nhuận khác 152 50 (225) -450% -148%

Lợi nhuận 
trước thuế 19.522 20.740 29.891 144% 153%

Lợi nhuận sau 
thuế 15.565 16.500 22.484 136% 144%

Tỉ lệ cổ tức 4,0% 4,5% 5,0% 111% 125%

Tiếp nối theo một năm 2018 thành công của Cảng Cam Ranh, ở năm 2019, 
tình hình thị trường hàng hóa đúng theo dự kiến kế hoạch, sản lượng tăng 
trưởng vượt cả sự kỳ vọng:

Mặt hàng thiết bị đạt kế hoạch, tính đến cuối năm 2019 thực hiện cho 3 dự 
án hàng thiết bị. Mặt hàng này tuy khối lượng xếp dỡ không lớn, nhưng 
có doanh thu và tỷ suất lợi nhuận trên đơn vị rất cao, đem lại kết quả lợi 
nhuận tăng đột biến cho Cảng Cam Ranh. Mặt hàng dăm gỗ xuất khẩu 
qua cảng tăng so với năm 2018, cũng với lượng khách hàng dăm gỗ như 
cũ, nhưng lượng hàng và tần suất xuất hàng tăng. Mặt hàng đá xây dựng 
xuất khẩu tăng mạnh so với dự kiến kế hoạch từ đầu năm, tăng gấp đôi kế 
hoạch đề ra. Các mặt hàng khác trong lượng hàng thường xuyên qua cảng 
vẫn giữ mức ổn định so với trung bình các năm.

Kết thúc năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh đạt kết quả khả 
quan với doanh thu thuần đạt hơn 159 tỷ đồng và vượt 4% kế hoạch năm. 
Hoạt động sản xuất, lưu thông, xuất, nhập hàng hóa tại khu vực ổn định và 
có tăng trưởng cao hơn 20% so với năm 2018. Các mặt hàng qua cảng có 
lợi nhuận khai thác cao, đặc biệt ở nhóm hàng rời xuất khẩu và hàng thiết 
bị cấu kiện nhập khẩu có đơn giá xếp dỡ cao nhưng chi phí nhân công, 
thiết bị thấp. Điều này làm cho biên lợi nhuận gộp đạt hơn 40%. 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Doanh thu 2018

Doanh thu từ bán hàng hóa

Doanh thu 2019

Doanh thu từ cung cấp dịch vụ

Doanh thu 2018 Doanh thu 2019

ĐVT: Triệu đồng
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STT Tính chất phân loại Số lượng (người) Tỷ lệ (%)

A Theo trình độ lao động 189 100%

1 Trình độ trên đại học 2 1,06%

2 Trình độ đại học, cao đẳng 46 24,34%

3 Trình độ trung cấp, sơ cấp 32 16,93%

4 Công nhân kỹ thuật 33 17,46%

5 Lao động phổ thông 76 40,21%

B Theo loại hợp đồng lao động 189 100%

1 Hợp đồng không thời hạn 127 67,20%

2 Hợp đồng xác định từ 1-3 năm 51 26,98%

3 Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm) 11 5,82%

C Theo giới tính 189 100%

1 Nam 160 84,66%

2 Nữ 29 15,34%

Tổ chức và nhân sự của Công ty tính đến ngày 31/12/2019 có tổng cộng lao động 
là 189 người và được phân loại theo trình độ lao động, hợp đồng lao động và giới 
tính.

Vì chuyên môn công việc là cung 
cấp dịch vụ cảng biển trong thời 
gian dài nên tính chất hoạt động 
của Cảng Cam Ranh phải làm việc 
trong môi trường khó khăn, công 
việc nặng nhọc, cần liên tục. Do đó, 
lao động là những người yêu cầu 
có sức khỏe, tháo vát nên tỷ lệ nam 
giới trong Công ty chiếm phần lớn 
trong tổng số lao động. Công nhân 
viên nữ chiếm tỷ trọng nhỏ hơn và 
chủ yếu làm trong các phòng ban 
hành chính của Công ty.

Với quá trình hình thành lâu năm, 
Công ty đang cố gắng xây dựng đội 
ngũ lao động ổn định, chất lượng, 
có kinh nghiệm để có thể hoàn 
thiện bộ máy quản lý tốt nhất. Do 
đó số lượng nhân công không thời 
hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất. Để 
đảm bảo sự phù hợp với hoạt động, 
Công ty hướng đến mục tiêu ổn 
định nguồn lực và phát triển công 
ty.

Lao động của Cảng Cam Ranh được 
chia thành 5 nhóm theo trình độ, 
trong đó nhóm công nhân lao động 
phổ thông chiếm tỷ lệ cao nhất là 
40%. Bởi vì hoạt động trong ngành 
cảng, vận chuyển hàng hóa, Công 
ty cần nhiều lao động có sức khỏe, 
nhanh nhẹn, đáp ứng được nhu cầu 
công việc yêu cầu. Có thể thấy cơ 
cấu lao động của Công ty phù hợp 
với tính chất hoạt động của chính 
mình. Lao động có trình độ đại học, 
cao đẳng và trên đại học chiếm 1/4 
tổng số lao động của Công ty, lực 
lượng cán bộ này không chỉ yêu cầu 
am hiểu về kỹ thuật, vận hành máy 
móc thiết bị mà còn có nắm rõ thủ 
tục hành chính để thực hiện công 
tác quản lý trực tiếp lẫn gián tiếp.

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

84,66%

15,34%

Phân loại theo giới tính

Nam Nữ

67,20%

26,98%

5,82%

Phân loại theo  loại hợp đồng

Hợp đồng không thời hạn

Hợp đồng xác định từ 1-3 năm

Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm)

1,06%

24,34%

16,93%

17,46%

40,21%

Phân loại theo  loại hợp đồng

Trình độ trên đại học Trình độ đại học, cao đẳng Trình độ trung cấp, sơ cấp

Công nhân kỹ thuật Lao động phổ thông

Phân loại theo giới tính

Phân loại theo loại hợp đồng

Phân loại theo trình độ lao động
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Công ty rất chú trọng 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, xây dựng chính sách lương phù hợp với 
từng người. Năm 2019, thu nhập bình quân/lao động đạt hơn 
16 triệu đồng/người/tháng, tăng 5,8% so với năm 2018.

STT Năm Số lượng người lao 
động (người)

Thu nhập bình quân 
(đồng/người/tháng)

1 2016 202                 8.400.000

2 2017 168                 8.900.000
3 2018 184               15.300.000
4 2019 189               16.200.000

STT Thành viên Chức vụ Số lượng 
CP sở hữu Tỷ lệ sở hữu

1 Phạm Hữu Tấn Tổng Giám đốc 4.952.963 20,20 %

2 Nguyễn Văn Thắng Phó Tổng Giám 
đốc 11.500 0,05%

3 Nguyễn Huy 
Phương Kế toán trưởng 20.200 0,08%

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH

GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày tháng năm sinh

Quốc tịch

Trình độ chuyên môn

Chức vụ hiện nay tại tổ chức 
khác

Số cổ phần cá nhân sở hữu

Số cổ phần đại diện sở hữu

Quá trình công tác

22/05/1980

Việt Nam

Thạc sỹ Quản trị Kinh Doanh

Chuyên viên Ban quản lý Cảng biển và Dịch 
vụ Hàng hải - Tổng Công ty Hàng hải Việt 
Nam
0 cổ phần

4.386.871 cổ phần, chiếm 17,9% vốn điều lệ

Công tác tại Tổng Công ty Hàng hải Việt 
Nam - CN Cần Thơ (11/2002 - 05/2012)
Công tác tại Tổng Công ty Hàng hải Việt 
Nam (05/2012 đến nay

Ông HOÀNG QUỐC PHƯƠNG
Thành viên HĐQT

Ngày tháng năm sinh

Quốc tịch

Trình độ chuyên môn

Chức vụ hiện nay tại tổ chức 
khác

Số cổ phần cá nhân sở hữu

Số cổ phần đại diện sở hữu

Quá trình công tác

12/02/1962

Việt Nam

Kỹ sư khai thác thủy sản, Cử nhân khoa học 
ngành QTKD
Không có

11.400 cổ phần, chiếm 0,05% vốn điều lệ

6.125.454 cổ phần, chiếm 25% vốn điều lệ

Công tác tại Công ty Vận tải thủy bộ Cam 
Ranh (11/1985 - 02/1992)
Công tác tại Cảng Cam Ranh (04/1992 đến nay)

Ông NGUYỄN VIẾT NHÂM
Chủ tịch HĐQT

THU NHẬP BÌNH QUÂN



27  CTCP CẢNG CAM RANH   BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020  28  

Ngày tháng năm sinh

Quốc tịch

Trình độ chuyên môn

Chức vụ hiện nay tại tổ chức 
khác

Số cổ phần cá nhân sở hữu

Số cổ phần đại diện sở hữu

Quá trình công tác

09/08/1981

Việt Nam

Thạc sỹ Quản trị Kinh Doanh

Phó Trưởng ban - Ban Quản lý Cảng biển và 
dịch vụ Hàng hải Tổng Công ty Hàng hải Việt 
Nam

0 cổ phần

4.410.327 cổ phần, chiếm 18% vốn điều lệ

Công tác tại Tổng Công ty Hàng hải Việt 
Nam (11/2004 đến nay)

Ông NGUYỄN ĐẲNG SONG
Thành viên HĐQT

Ngày tháng năm sinh

Quốc tịch

Trình độ chuyên môn

Chức vụ hiện nay tại tổ chức 
khác

Số cổ phần cá nhân sở hữu

Số cổ phần đại diện sở hữu

Quá trình công tác

01/01/1965

Việt Nam

Kỹ sư Cơ khí, Cử nhân Khoa học

Không có

52.600 cổ phần, chiếm 0,21% vốn điều lệ

4.900.363 cổ phần, chiếm 20,2% vốn điều lệ

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô Cam 
Ranh (từ 1987-1993)
Công tác tại Cảng Cam Ranh (từ 1993 đến 
nay)

Ông PHẠM HỮU TẤN
Thành viên HĐQT kiêm TGĐ

Ngày tháng năm sinh

Quốc tịch

Trình độ chuyên môn

Chức vụ hiện nay tại tổ chức 
khác

Số cổ phần cá nhân sở hữu

Số cổ phần đại diện sở hữu

Quá trình công tác

08/05/1969

Việt Nam

Kỹ sư xây dựng

Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng và phát 
triển Phú Xuân

0 cổ phần

3.497.102cổ phần, chiếm 14,27% vốn điều lệ

Cán bộ khảo sát - Công ty tư vấn xây dựng 
công trình thủy I (từ 1989-2001)
Giám đốc Công ty tư vấn & xây dựng Phú 
Xuân (từ 2001 đến 07/2017
Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng và phát 
triển Phú Xuân (từ 08/2017 đến nay)

Ông NGUYỄN VĂN TÀI
Thành viên HĐQT
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GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT

Ngày tháng năm sinh

Quốc tịch

Trình độ chuyên môn

Chức vụ hiện nay tại tổ chức 
khác

Số cổ phần cá nhân sở hữu

Số cổ phần đại diện sở hữu

Quá trình công tác

05/11/1985

Việt Nam

Thạc sỹ kinh tế, tài chính ngân hàng

Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán - Tổng 
Công ty Hàng hải Việt Nam

0 cổ phần

0 cổ phần

Cán bộ tư vấn TCTD - Công ty CP chứng 
khoán Thủ Đô (2007-2009)
Chuyên viên Ban Kế toán - Tổng Công ty 
Hàng hải Việt Nam (2009 đến nay)

Bà DƯƠNG THỊ HỒNG HẠNH
Trưởng ban kiểm soát

Ngày tháng năm sinh

Quốc tịch

Trình độ chuyên môn

Chức vụ hiện nay tại tổ chức 
khác

Số cổ phần cá nhân sở hữu

Số cổ phần đại diện sở hữu

Quá trình công tác

13/04/1979

Việt Nam

Cử nhân kinh tế, Kế toán doanh nghiệp

Nhân viên Trung tâm Kinh doanh-Khai thác 
tại Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh

19.400 cổ phần, chiếm 0,08% vốn điều lệ

0 cổ phần

Công tác tại Cảng Cam Ranh (09/2000 đến 
nay)

Bà NGUYỄN THỊ NGỌC HÒA
Kiểm soát viên

Ngày tháng năm sinh

Quốc tịch

Trình độ chuyên môn

Chức vụ hiện nay tại tổ chức 
khác

Số cổ phần cá nhân sở hữu

Số cổ phần đại diện sở hữu

Quá trình công tác

28/07/1985

Việt Nam

Cử nhân kế toán, Cử nhân QTKD

Phó Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính 
Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh

5.800 cổ phần, chiếm 0,02% vốn điều lệ

0 cổ phần

Công tác tại Cảng Cam Ranh (09/2006 đến 
nay)

Bà DƯƠNG THỊ THANH MAI
Kiểm soát viên



31  CTCP CẢNG CAM RANH   BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020  32  

GIỚI THIỆU BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG Ngày tháng năm sinh

Quốc tịch

Trình độ chuyên môn

Chức vụ hiện nay tại tổ chức 
khác

Số cổ phần cá nhân sở hữu

Số cổ phần đại diện sở hữu

Quá trình công tác

1968

Việt Nam

Kỹ sư Cơ khí; Kỹ sư Xây dựng

Không có

11.500 cổ phần, chiếm 0,05% vốn điều lệ

0 cổ phần

Công tác tại Công ty Công trình đô thị Cam 
Ranh (1990 đến 2000)
Công tác tại Cảng Cam Ranh (Từ 2000 đến 
nay)

Ông NGUYỄN VĂN THẮNG
Phó Tổng giám đốc

Ngày tháng năm sinh

Quốc tịch

Trình độ chuyên môn

Chức vụ hiện nay tại tổ chức 
khác

Số cổ phần cá nhân sở hữu

Số cổ phần đại diện sở hữu

Quá trình công tác

14/04/1963

Việt Nam

Cử nhân Tài chính; Cử nhân Khoa học

Không có

20.200 cổ phần, chiếm 0,08% vốn điều lệ

0 cổ phần

Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Khánh 
Hòa (7/1987-03/2002)
Công tác tại Cảng Cam Ranh (04/2002 đến 
nay)

Ông NGUYỄN HUY PHƯƠNG
Kế toán trưởng

Ông PHẠM HỮU TẤN
Thành viên HĐQT kiêm TGĐ
Sơ yếu lý lịch ông Phạm Hữu 
Tấn vui lòng xem thông tin tại 
mục Sơ yếu lý lịch Hội đồng 
quản trị
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STT Dự án/công trình

Quy mô/
khối 

lượng 
Dự án

Thời gian
 khởi 
công

Thời gian 
hoàn 
thành

Giá trị đầu tư 
(Tr.đồng)

Tổng 
mức 
phê 

duyệt 
đầu tư

Giá trị 
hoàn 

thành/
đã giải 
ngân

I Đầu tư XDCB 13.300 11.277

1 Mở rộng bến thủy 
nội địa 12/2017 10/2019 6.000 5.119

2 Nâng cấp đường trục 
T1 –Giai đoạn 2 736m C4 07/2018 03/2019 7.000 6.15

3 Mở rộng nhà xe
, văn phòng 05/2019 06/2019 4.500 4.500

II Đầu tư  mua sắm thiết 
bị 5.554 4.500

1 Công cụ- thiết bị xếp 
dỡ 3.954 3.271

2 Bệ ngoạm đa chức 
năng BN3 04/2019 06/2019 125 79

3 Máy điện đàm MF/HF 
GRG -3150DN 05/2019 05/2019 79 79

4 Gàu ngoạm thuỷ lực 
8m3-10m3 09/2019 09/2019 950 836

5 Xe quét - hút rác vệ sinh 
môi trường 08/2019 12/2019 2.800 2.277

6 Ô tô con 12/2018 01/2019 1.600 1.229

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN DỰ ÁN

Dự án này đã hoàn thành 
nhưng đang gặp khó khăn 
do Quyết định số 44/2015/
QĐ-TTg ngày 22/9/2015 
của Chính Phủ về đảm bảo 
an ninh, toàn căn cứ quân 
sự Cam Ranh.
Dự án Kho bãi phía Tây 
(2,3ha) ngưng triển khai vì 
khách hàng ngưng ký hợp 
đồng thuê bãi

Dự án này vẫn đang ở bước xin 
chấp thuận vị trí đổ chất thải 
nạo vét. Lý do chậm trễ dự án 
này vì vị trí đổ chất thải nạo vét 
nằm trong phạm vi ảnh hưởng 
theo Quyết định số 44/2015/
QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của 
Chính Phủ về đảm bảo an 
ninh, toàn căn cứ quân sự Cam 
Ranh. Đến nay, mọi ý kiến đã 
được đồng thuận.

Nguồn hàng thông qua cảng chủ yếu là hàng rời như Dăm gỗ, cát đá 
xuất khẩu (sử dụng cẩu tàu); lượng hàng hóa phân bổ hàng tháng cho 
cẩu Liebher và cẩu Gottwald khai thác rất ít, chủ yếu là để duy trì cẩu 
hoạt động nên việc đầu tư cẩu đang được tiếp tục nghiên cứu, chờ thêm 
cơ hội thị trường. Hiện nay, Công ty đang tìm hiểu về  khả năng thực 
hiện dự án của Công ty ICD Cam Ranh  để nghiên cứu lựa chọn loại cẩu 
phục vụ cho việc xếp dỡ hàng Container và nghiên cứu thời điểm đầu 
tư cẩu phù hợp (Hiện tại Công ty ICD Cam Ranh đang làm việc với CMIT 
để đề nghị mở tuyến container bằng sà lan SB với khoảng hơn 100 TEU/
sà lan và dự kiến cuối năm sẽ có chuyến đầu tiên). Vì vậy Công ty chưa 
triển khai đầu tư cẩu và tiếp tục chờ thêm cơ hội thị trường, thời điểm 
phù hợp để đầu tư cẩu chuyên dụng khai thác cảng hoặc cẩu chân đế 
chạy trên ray kết hợp khai thác hàng tổng hợp và container cùng với cẩu 
Gottwald và sẽ đầu tư khi có cơ hội thị trường. Nguồn vốn hiện nay chủ 
yếu sẽ được tập trung ưu tiên cho Dự án đầu tư nâng cao năng lực khai 
thác cầu cảng Ba Ngòi với tổng mức đầu tư dự kiến 58 tỉ, nên việc ng-
hiên cứu đầu tư thêm cẩu chân đế chạy trên ray để kết hợp khai thác với 
cẩu Gottwald, có mức đầu tư khoảng 35 tỉ đến 40 tỉ (Liebherr) là không 
bố trí được vốn.

Ngưng triển khai vì khách 
hàng ngưng ký hợp đồng 
thuê bãi.

DỰ ÁN BẾN THỦY NỘI ĐỊA DỰ ÁN PHỐI HỢP VỚI CỤC 
HÀNG HẢI VIỆT NAM NẠO 
VÉT, DUY TU TUYẾN LUỒNG 

HÀNG HẢI BA NGÒI

DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẨU

DỰ ÁN KHO BÃI PHÍA TÂY
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Từ năm 2018, các khoản phải thu đã tăng 14,85% bởi đơn đặt hàng 
vận chuyển dăm gỗ cho Công ty Cổ phần Tiếp vận Khánh Hưng và vận 
chuyển đá của Công ty TNHH Đá Hóa An 1. Hiện tại, các Công ty nêu 
trên đang dần trả các khoản nợ cho Cảng Cam Ranh. Ngoài ra, các 
khoản trả trước cho các đối tác cung cấp các công cụ, thiết bị, các 
dịch vụ phụ trợ khác cũng được Công ty quản lý chặt chẽ. Vòng quay 
khoản phải thu vẫn không có nhiều sự biến động quá lớn. Tuy nhiên, 
Công ty vẫn còn những khoản thu quá hạn thanh toán phần lớn đến từ 
Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa và các khách hàng 
cá nhân nhỏ lẻ khác.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu 31/12/2018 31/12/2019 % tăng/giảm

Phải thu khách hàng 13.149 11.543 -12,21%

Trả trước cho người bán 2.483 224 -90,98%

Các khoản phải thu khác 783 500 -36,11%

Dự phòng các khoản phải thu khó đòi -977 -982 0,56%

Tổng cộng 15.437 11.285 -26,90%

ĐVT: Triệu đồng

Dự án nhóm: C.

Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp I.

Địa điểm thực hiện dự án: Cảng Ba Ngòi, phường Cam Linh, thành phố 
Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Cơ quan quyết định đầu tư: Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh.

Mục tiêu đầu tư: Đầu tư nâng cấp cầu cảng để tiếp nhận tàu hàng tổng 
hợp trọng tải đến 50.000 DWT đầy tải, tàu 70.000 DWT giảm tải, tàu 
khách 70.000 GT giải quyết nhằm nâng cao năng lực khai thác cầu cảng 
của cảng Ba Ngòi.

Nội dung, quy mô đầu tư:
Xây dựng cầu dẫn dài 135m, rộng 15m nối từ bờ ra cầu chính của bến số 
2 nhằm nâng cao khả năng vận tải hàng hóa từ cầu cảng vào kho bãi và 
ngược lại, giảm ách tắc, nâng cao hiệu quả khai thác bến số 1 và bến số 
2.
Xây dựng trụ neo thay thế phao neo hiện hữu để neo buộc tàu 50.000 
DWT đầy tải, tàu 70.000 DWT giảm tải ở tuyến bến phía ngoài (vị trí trụ 
neo nằm tại phân đoạn 4 của bến số 2 theo quy hoạch là một phần của 
phân đoạn này).
Kiểm định, nâng cấp bến số 1 để tiếp nhận tàu trọng tải đến 50.000 
DWT giảm tải tại tuyến bến phía ngoài.
Kiểm định, nâng cấp bến số 2 để tiếp nhận tàu hàng trọng tải đến 70.000 
DWT giảm tải và tàu khách 70.000 GT cập tại tuyến bến phía ngoài và 
tàu trọng tải đến 7.000 DWT cập tại tuyến bến phía trong (hiện nay 
đang cập tàu 3.000 DWT).
Nạo vét khu nước, vũng quay tàu đảm bảo cho tàu 30.000 ÷ 50.000 
DWT đầy tải, tàu 70.000 DWT giảm tải neo đậu phía ngoài, tàu 7.000 
DWT neo đậu tuyến bến phía trong của bến số 2.
Di dời 01 phao báo hiệu khu nước No2 để xây dựng cầu dẫn và nạo vét 
khu nước neo đậu tàu 7.000 DWT.

DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC KHAI THÁC CẦU CẢNG - CẢNG BA NGÒI
KHOẢN PHẢI THU

Luồng hàng hải Ba Ngòi
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Thấy rõ trong năm vừa qua, nợ ngắn hạn không có nhiều chuyển biến ở 
những chỉ tiêu quan trọng. Khoản tiền đến từ người mua trả tiền trước giảm 
mạnh bởi vì trong năm 2018, Cảng Cam Ranh có hợp đồng lưu trữ và vận 
chuyển lô hàng điện gió siêu trường, siêu trọng nên khoản mục này cao 
đột biến và Công ty đã thực hiện xong hợp đồng vận chuyển này vào tháng 
04/2019. Công ty cũng chi trả nhiều cho người lao động có thành tích, vượt 
năng suất, vượt định mức cũng như chăm lo cho đời sống công nhân khi 
Công ty có kết quả hoạt động tốt trong năm. Điều này được thể hiện qua 
thông qua Quỹ khen thưởng phúc lợi tăng 170,09% - tương đương 1,2 tỷ 
đồng. Công ty vẫn tiếp tục sử dụng lãi vay ngắn hạn lẫn dài hạn đến từ 
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) – CN Nha Trang 
với lãi suất bình quân 9,5%/năm. Nhu cầu về vốn dài hạn của Công ty thường 
tương đối lớn để đầu tư vào các dự án đang triển khai cũng như chuẩn bị 
thực hiện trong giai đoạn tới như nâng cấp mở rộng cơ sở hạ tầng như hệ 
thống đường, điện, kho bãi theo nhu cầu của khách hàng: Alumina, than, 
dăm gỗ, đá XD… và các thiết bị phục vụ cho nhu cầu sản xuất của Công ty.

Chỉ tiêu 31/12/2018 31/12/2019 % tăng giảm
Nợ ngắn hạn 29.261 29.864 2,06%
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 6.000 8.000 33,33%
Phải trả người bán 1.119 1.554 38,85%
Người mua trả tiền trước 648 16 -97,56%
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 2.513 915 -63,58%
Phải trả người lao động 12.615 13.472 6,97%
Chi phí phải trả 75 120 -60,00%
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 2.408 2.408 0 %
Các khoản phải trả phải nộp khác 79 315 298,38%
Dự phòng phải trả ngắn hạn 3.100 2.000 -35,48%
Quỹ khen thưởng phúc lợi 703 1.900 170,09%
Nợ dài hạn 82.197 53.789 -34,56%
Vay và nợ dài hạn 72.000 46.000 -36,11%
Doanh thu chưa thực hiện 10.197 7.789 -23,62%

Đơn vị tính: Triệu đồng

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
KHOẢN PHẢI TRẢ

Chỉ tiêu ĐVT Năm 
2018

Năm 
2019

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 2,13 1,57

Hệ số thanh toán nhanh Lần 2,09 1,54

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 29,45% 23,47%

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 41,75% 30,66%

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 115,70  92,65 

Vòng quay tổng tài sản Vòng 0,43  0,43 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 9,76% 14,06%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình 
quân % 5,91% 8,29%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 4,18% 6,09%

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh do-
anh/ Doanh thu thuần % 12,14% 18,84%
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Cuối năm 2019, Công ty tăng tăng cường trả nợ vay dài hạn, trả trước hạn theo 
kế hoạch khế ước nhằm giảm thiểu chi phí lãi vay, giảm gánh nặng tài chính cho 
Công ty. Do đó, khoản mục tiền và tương đương tiền giảm 23% so với cùng kỳ năm 
2018. Điều này làm cho cả 2 hệ số thanh toán đều giảm mạnh trong năm 2019. Tuy 
nhiên, Công ty vẫn luôn duy trì hệ số thanh toán ở mức an toàn để đề phòng rủi ro 
thanh toán, duy trì một lượng tiền mặt vừa đủ để tài trợ các hoạt động chi thường 
xuyên mà vẫn đảm bảo dòng vốn được khai thác hiệu quả.

Doanh thu năm 2019 duy trì ở mức hơn 159 tỷ, tăng không đáng kể so với cùng kỳ 
nhưng với việc khai thác các hàng hóa qua cảng có chi phí khai thác thấp, giá vốn 
giảm mạnh kéo theo biên lợi nhuận gộp cải thiện rõ rệt trong 02 năm gần đây. 
Các chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí lãi vay đều không có 
thay đổi lớn nên các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Công ty đều có mức tăng ấn 
tương.

Khả năng thanh toán nhanh Khả năng thanh toán ngắn hạn

0,00
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3,00

4,00

2016 2017 2018 2019
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2,00

3,00

4,00

2016 2017 2018 2019

Hoạt động trong lĩnh vực cảng biển, CCR 
cung cấp các dịch vụ bốc hàng, vận tải và 
hỗ trợ vận tải đường thủy khác. Do vậy 
hàng tồn kho chủ yếu là các tài sản như 
công cụ dụng cụ mang tính chất hỗ trợ sửa 
chữa, bảo trì, vệ sinh phương tiện vận tải, 
bến bãi. Chỉ tiêu vòng quay hàng tồn kho 
chiếm tỉ trọng khá thấp và đã giảm thêm 
trong năm 2019, Công ty hạn chế các hoạt 
động dịch vụ chưa hiệu quả để duy trì tốt 
việc sử dụng tài sản trong việc chuyên môn 
hóa hoạt động kinh doanh chính, mang lại 
những hiệu quả tuy nhỏ nhưng cũng đáng 
chú ý trong năm. Tại thời điểm cuối năm, 
Công ty không có hàng tồn kho ứ đọng, 
kém phẩm chất không có khả năng tiêu thụ 
và không phát sinh dự phòng giảm giá.

Năng lực hoạt động
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Trong khi tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Công ty không có sự thay đổi đáng 
kể thì nợ phải trả cuối kỳ lại giảm mạnh so với năm 2018 làm cho hệ số nợ giảm. 
Lãnh đạo Công ty đang dần thu xếp dòng tiền để chi trả dần các khoản vay tài 
chính cộng thêm mặt bằng lãi suất trong năm có xu hướng giảm nhẹ. Do đó, nợ 
vay tài chính dài hạn của Công ty ở thời điểm cuối năm còn lại 46 tỷ đồng, giảm 
hơn 36% so với cùng kỳ, chi phí lãi vay trong năm 2019 cũng giảm hơn 12% so với 
năm 2018.
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Là một doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước nên cổ đông nhà nước 
lớn nhất chính là Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH MTV 
(Vinalines) - nắm giữ vốn góp chi phối hơn 80% cổ phần. Do đó, hoạt 
động kinh doanh cũng như huy động vốn chịu sự quản lý của nhà nước. 
Tỷ trọng còn lại bao gồm cổ đông là tổ chức và cá nhân, ngoài ra Công 
ty còn có cổ phiếu quỹ.
Trong năm 2019, Công ty không thực hiện các hoạt động làm thay đổi 
vốn đầu tư của chủ sở hữu

STT Loại cổ đông Số lượng 
cổ đông Số cổ phiếu Giá trị Tỷ lệ sở hữu

I Cổ đông trong nước 213 24.453.617 244.536.170.000 99,80%

1 Cổ đông nhà nước 1 19.823.015 198.230.150.000 80,90%

2 Cổ đông tổ chức 1 3.497.102 34.971 .020.000 14,27%

3 Cổ đông cá nhân 211 1.133.500 11.335.000.000 4,63%

II Cổ đông nước ngoài 0 0 0 0%

1 Cá nhân 0 0 0 0%

2 Tổ chức 0 0 0 0%

III Cổ phiếu quỹ 1 48.200 482.000.000 0,20%

Tổng cộng 214 24.501.817 245.018.170.000 100%

Đoàn giám sát làm việc với 
CCR về việc thực hiện chính 
sách, pháp luật về PCCC

CCR thăm hỏi gia đình 
CBNV mắc bệnh hiểm nghèo

TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNGTÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN CHỦ SỞ HỮU

Hàng năm, Công ty ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng về phân tích 
môi trường như Trung tâm Quan trắc tài nguyên môi trường Khánh Hòa. 
Trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng Khánh Hòa… để lấy mẫu và 
phân tích các yếu tố môi trường. Sau khi có kết quả phân tích, Công ty lập 
báo cáo định kỳ năm gửi về Sở Tài nguyên Môi trường, Phòng Cảnh sát Môi 
trường. Thực hiện đánh giá duy trì Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu 
chuẩn ISO 14001:2015.

Gia hạn hợp đồng với các công ty môi trường như Công ty Cổ phần Công 
trình đô thị Cam Ranh và Công ty TNHH Xử lý Môi trường sạch Việt Nam 
để thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt, hàng hóa rơi vãi cũng như thu 
dọn các chất thải nguy hại tạm thời.
Trong năm qua vẫn còn những sự cố tràn dầu gây ô nhiễm nghiêm trọng, 
để tránh tình huống xấu này xảy ra cũng như kịp thời xử lý nếu có, Cảng 
Cam Ranh tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu được sự giám sát của 
đại diện cảng vụ Hàng hải Nha Trang.

Công ty quan tâm đến an ninh cũng như phòng tránh rủi ro cháy nổ ở kho 
bãi, trên tàu bằng việc tổ chức công tác diễn tập phòng cháy chữa cháy 
với sự tham gia của Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 Công an 
tỉnh Khánh Hòa. Thường xuyên bảo dưỡng, sữa chữa kỹ thuật định kỳ, kiểm 
định thường niên đối với các phương tiện thiết bị hỗ trợ vận tải cảng như 
xe cẩu, tàu kéo, dụng cụ xếp dỡ… tại các cơ sở dịch vụ, nhà máy đóng  tàu 
Nha Trang để đảm bảo an toàn cho thiết bị trong quá trình sản xuất và 
giảm thiểu tiêu hao năng lượng. Sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng đường 
nội bộ, cẩu cảng; thay thế bằng các loại bóng đèn tiết kiệm điện.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động dọn vệ sinh khu vực nội bộ cảng, cơ 
quan và thu nhặt rác ở các khu vực xung quanh địa bàn hoạt động.

(Tính đến 31/12/2019)



BÁO CÁO CỦA
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trụ sở Công ty
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Doanh thu thuần năm 2019 đạt gần 160 tỷ đồng, tăng không đáng kể so 
với năm 2018. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt cao so với cùng kỳ, vượt kế 
hoạch chủ yếu do giảm chi phí sản xuất và do sản lượng vượt quá sản lượng 
hoà vốn/tháng.

Nguồn hàng khai thác qua cảng năm 2019 đạt 2.972.957 tấn tăng 20% so 
cùng kỳ 2018 và tăng 18,7% so kế hoạch năm. Nhìn chung tình hình thị trường 
hàng hóa xuất, nhập qua cảng ổn định và có nhiều khởi sắc, đạt và vượt so 
với chỉ tiêu, kế hoạch của Công ty đề ra. Trong đó:

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Hàng dăm gỗ xuất khẩu 
đạt 1.165.473 tấn (đạt 
101,3% so với Kế hoạch). 
Nguyên nhân: khảo sát 
từ các chủ hàng, mặc dù 
giá thị trường dăm gỗ 
xuất khẩu có biến động 
giảm hơn so với cùng kỳ 
năm trước, nhưng các 
vùng nguyên liệu rừng 
trồng đã đến mùa khai 
thác, dẫn đến các chủ 
hàng phải đẩy mạnh 
việc xuất khẩu dăm gỗ.

Với sự hỗ trợ tối đa của Cảng 
về kho bãi, cầu bến, giá dịch 
vụ… đã giúp khách hàng thuận 
lợi trong hoạt động xuất khẩu 
đá xây dựng theo cam kết 
từ đầu năm. Sản lượng hàng 
qua cảng đạt 1,2 triệu tấn 
(đạt 222% so với Kế hoạch).

Năm 2019, tại khu vực thuộc các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, 
Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắc Lắc chỉ có 02 dự án (Trung Nam 
– giai đoạn 2 và Đại Phong) triển khai vào các tháng cuối năm 
2019. Do vậy sản lượng hàng thiết bị trong năm 2019 giảm hơn 
so với năm 2018. Trong quý 3, Cảng Cam Ranh đã tiếp nhận, bốc 
xếp 01 tàu nhập khẩu thiết bị cẩu có sức nâng 750 tấn; 01 tàu 
nhập khẩu thiết bị điện gió của dự án điện gió Trung Nam – Giai 
đoạn 2. Cả năm thực hiện 73.000 tấn/ 50.000 tấn kế hoạch.

Các mặt hàng khác: Nhựa đường do nhu cầu đầu tư xây dựng, duy tu, sửa 
chữa đường bộ trong quý 3 cũng không cao. Do vậy, sản lượng hàng nhựa 
đường nhập khẩu qua cảng cũng đạt rất thấp, 2.301 tấn hàng qua cảng. 
Hiện tại, Công ty cung ứng nhựa đường đang hoạt động cầm chừng và 
duy trì sản xuất kinh doanh tại khu vực, chờ phục vụ dự án đường cao tốc 
Bắc Nam dự kiến triển khai trong năm 2020; Hàng clinke, mật đường, than 
đá, cá đông lạnh, vật liệu xây dựng xuất nhập ổn định. Riêng mặt hàng xi 
măng bao giảm mạnh do mất dần lợi thế cạnh tranh về giá so với xi măng 
rời, và các nhà máy xi măng tại khu vực. Hiện nay, các khách hàng xi măng 
bao đang dần dịch chuyển lấy mặt hàng này tại các nhà máy xi măng Kim 
Đỉnh – Ninh Thuận, Nhà máy xi măng Hà Tiên – Cam Ranh, Trạm phân phối 
xi măng Nghi Sơn – Ninh Hòa do giá rẻ hơn xi măng bao nhập từ các tỉnh 
phía Bắc vào.
+ Đẩy mạnh công tác thị trường, khách hàng và tích cực hỗ trợ, chăm sóc 
khách hàng trong các năm qua đã giúp cho hoạt động xuất đá, cát xây 
dựng qua cảng có hiệu quả.
+ Thực hiện các giải pháp về công nghệ xếp dỡ, chính sách về quản lý chi 
phí... đã góp phần cho kết quả kinh doanh

Hàng dăm gỗ xuất khẩu

Một số mặt hàng khác

Hàng đá xây dựng xuất khẩu

Hàng thiết bị
Khoản mục Năm 2018 Năm 2019 % Tăng giảm 

2019/2018
Doanh thu thuần 159.550 159.962 0,25%
Giá vốn hàng bán 105.643 95.661 -9,45%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 19.370 30.117 55,48%
Lợi nhuận khác 152 -226 -248,77%
Lợi nhuận trước thuế 19.522 29.892 5,11%
Lợi nhuận sau thuế 14.974 22.095 47,55%
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Lợi thế về phân hạng quy hoạch: Cảng Cam 
Ranh được quy hoạch là một trong 17 cảng 
tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (Loại 
I) thuộc Nhóm cảng biển Nam Trung Bộ với 
khu bến cảng tổng hợp, container cho tàu 
trọng tải từ 30.000 đến 50.000 tấn đáp 
ứng cho khách hàng có tàu tải trọng lớn.

Lợi thế về vị trí: Cảng Cam Ranh có vị trí địa 
lý, điều kiện địa hình của một cảng nước 
sâu; có quỹ đất được quy hoạch thích hợp 
(69 ha) để xây dựng dịch vụ hậu cần sau 
cảng; kết nối thuận tiện với mạng lưới giao 
thông quốc gia (cách QL1A khoảng 2km; 
có tuyến đường sắt cũ có thể khôi phục nối 
liền với tuyến đường sắt quốc gia; cách sân 
bay quốc tế 18km), thuận lợi cho việc xây 
dựng mạng lưới kết cấu hạ tầng logistics 
hiện đại.

Lợi thế về điều hành khai thác: Cảng Cam 
Ranh là thương cảng có từ trước 1975, do-
anh nghiệp có bề dày hoạt động nên đội 
ngũ quản lý và công nhân kỹ thuật có kinh 
nghiệm, được đào tạo bài bản.

Thiếu nguồn hàng: khu vực chân hàng của cảng 
Cam Ranh không có các khu công nghiệp lớn, hạ 
tầng kinh tế địa phương và khu vực Nam trung 
bộ kém phát triển so với các trung tâm kinh tế 
của cả nước, do vậy nhu cầu và sản lượng hàng 
hóa xuất nhập qua cảng còn hạn chế, không ổn 
định và không đa dạng.

Hạn chế về Nhà cung cấp: các doanh nghiệp 
cung cấp dịch vụ hỗ trợ (cung cấp các phương 
tiện vận chuyển thực hiện logistics; cung cấp 
nhân công xếp dỡ; cung cấp điện nước,…) trên 
địa bàn hoặc khu vực lân cận thiếu và yếu, ít 
chuyên nghiệp, thường gây áp lực bằng nhiều 
hình thức như tăng giá đầu vào, giảm giá đầu ra.

Hạn chế về năng lực hạ tầng và trang thiết bị: 
cầu cảng đã được đầu tư tương đối hoàn chỉnh, 
nhưng thiếu đồng bộ. Phương tiện xếp dỡ tại 
cầu cảng và tại bãi vừa thiếu lại lạc hậu, luồng 
vào cảng với độ sâu luồng công bố hiện nay chỉ 
đáp ứng tiếp nhận loại 30.000 DWT đầy tải vào 
cảng.

Cảng Cam Ranh nằm trong khu vực hạn chế của 
khu quân sự Cam Ranh (Quyết định Số: 44/2015/
QĐ-TTg) nên khó thu hút được những nhà đầu 
tư nước ngoài, khách hàng có sản lượng lớn.

Cạnh tranh từ các dịch vụ thay thế: Ngoài phương 
án vận chuyển hàng hóa bằng đường biển còn 
có vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt nên 
tùy theo giá thành dịch vụ, thời gian thực hiện 
mà khách hàng có thể chọn các phương án vận 
chuyển khác nhau.

Theo quy hoạch của tỉnh Khánh Hòa thì 
Cam Ranh thuộc khu trọng điểm kinh tế 
phía Nam để phát triển các khu công ng-
hiệp và dịch vụ. Hy vọng với sự hỗ trợ của 
địa phương cùng với công tác thị trường 
của cảng được đẩy mạnh thì hàng hóa 
thông qua cảng sẽ giữ vững sự ổn định và 
tăng.

Nằm gần khu vực có các mỏ đá trữ lượng 
lớn để khai thác đá xây dựng xuất khẩu; 
gần các khu quy hoạch phát triển năng 
lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời.

Thách thức về thị trường cạnh tranh: Môi trường 
cạnh tranh ngày càng quyết liệt với sự xuất hiện 
ngày càng nhiều của các doanh nghiệp kinh do-
anh khai thác cảng, cũng như xuất hiện các nhà 
vận tải đa phương thức tại khu vực.

Thách thức về thị trường hàng hóa: Tại khu vực 
không có khu công nghiệp, khu chế xuất lớn, 
hàng hóa chủ yếu là hàng nông – lâm - thủy 
sản, khoáng sản và số ít là hàng công nghiệp 
nhẹ được xuất, nhập thô. Do vậy không có chân 
hàng ổn định. Việc tìm kiếm nguồn hàng mới, 
giữ ổn định khách hàng cũ, duy trì và phát triển 
sản xuất, kinh doanh là thách thức hàng đầu.

Thách thức về năng lực tiếp nhận, khai thác tàu: 
hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị: Chỉ có 01 bến 
tàu 5 vạn tấn và 01 bến tàu 3 vạn tấn, nhưng 
tuyến luồng chưa được nạo vét đồng bộ; năng 
lực, phương tiện xếp dỡ hiện nay còn thiếu và 
yếu, năng suất xếp dỡ còn thấp, chưa khai thác 
được những hàng hóa thiết bị có trọng lượng 
lớn, do vậy, Cảng Cam Ranh phải có Chiến lược 
phát triển đầu tư hạ tầng kỹ thuật, phương tiện 
thiết bị, nguồn nhân lực để nâng cao khả năng 
cạnh tranh với những cảng trong khu vực.

Nguồn tích lũy để đầu tư phát triển: Nguồn lực 
tài chính của công ty hạn chế nên công ty chỉ 
đầu tư các dự án khi có nhu cầu từ khách hàng, 
các dự án đầu tư kho bãi thực hiện nhỏ lẻ nên 
suất đầu tư cao hơn khi thực hiện đầu tư đồng 
bộ; Nguồn vốn đầu tư của công ty đa số là dùng 
vào các dự án đầu tư kho bãi, cầu bến, hạ tầng kỹ 
thuật, công cụ dụng cụ; chưa đầu tư vào phương 
tiện xếp dỡ tại cầu cảng và tại bãi; chưa đầu tư 
trang thiết bị theo khoa học công nghệ tiên tiến.

W O TS
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Tài sản Công ty tập trung hầu hết cũng như duy trì ổn định tỷ trọng lớn ở 
tài sản dài hạn bởi đặc thù của các doanh nghiệp ngành cảng biển. Tổng 
quan, tài sản của Công ty giảm trong đó tài sản ngắn hạn giảm 14 tỷ đồng 
và tài sản dài hạn giảm 4 tỷ đồng trong năm 2019. Tài sản ngắn hạn giảm 
chủ yếu ở khoản mục tiền hơn 10 tỷ đồng, nguyên nhân là do trong năm 
Công ty cần chi trả để đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị, chi thường xuyên 
nhiều hơn phục vụ cho các dự án nâng cấp hệ thống bến cảng. Giá trị máy 
móc thiết bị được mua mới tăng lên từ việc đầu tư này nhưng chịu khoản 
chi phí khấu hao lớn hơn 18 tỷ đồng trong năm nên đã làm giá trị tổng tài 
sản giảm trong năm 2019.

Chỉ tiêu
31/12/2018 31/12/2019

% tăng 
giảmGiá trị Tỷ trọng 

2018 Giá trị Tỷ trọng 
2019

Tài sản ngắn hạn 62.349 16,48% 48.149 13,37% -22,78%
Tài sản dài hạn 316.074 83,52% 312.331 86,63% -1,33%
Tổng tài sản 378.424 100% 360.480 100% -4,86%

Chỉ tiêu
31/12/2018 31/12/2019

% tăng giảm
Giá trị Tỷ trọng 

2018 Giá trị Tỷ trọng 
2019

Nợ ngắn hạn 29.261 26,25% 30.700 35,70% 4,91%
Nợ dài hạn 82.197 73,75% 53.789 64,30% -34,56%
Tổng nợ phải 
trả 111.458 100,00% 84.489 100,00% -24,19%

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Nếu như tổng nợ cuối kỳ năm 2018 tăng nhẹ so với năm 2017 thì ngược 
lại ở năm 2019, tổng nợ phải trả giảm một cách rõ rệt. Khoản nợ ngắn 
hạn tăng không đáng kể, cơ cấu nợ ngắn hạn ở các khoản mục hầu như 
tương tự với 2018 ngoại trừ việc Công ty có tăng lương, thưởng, phụ 
cấp cho công nhân viên, đặc biệt là những công nhân làm việc vượt định 
mức yêu cầu. Công ty vẫn cần đến nguồn tài trợ dài hạn đến từ vốn vay 
ngân hàng nhưng luôn thu xếp dòng tiền để trả nợ đúng hạn trong năm. 
Khoản nợ vay dài hạn và nợ dài hạn đến hạn trả đến thời điểm cuối năm 
2019 còn lại 54 tỷ đồng, giảm hơn 31% so với năm trước.

Đơn vị tính: Triệu đồngĐơn vị tính: Triệu đồng
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NHỮNG CẢI TIẾN TRONG NĂM VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, 
QUẢN LÝ

Đẩy mạnh phát triển 
mở rộng thị trường, 
khách hàng mới trên cơ 
sở giữ vững thị trường 
và khách hàng hiện có. 
Trong năm có nhiều 
khách hàng mới ký kết 
hợp đồng xuất, nhập 
hàng qua cảng như: 
Công ty TNHH TMDV 
Vận tải Minh Hoàng, Xí 
nghiệp Khai thác Đá 
Phú Tài, Công ty TNHH 
TMDV & Sản xuất 
Thụy Hải, Công ty CP 
Thương mại Bách Hóa 
Xanh, Công ty TNHH 
Mariso Việt Nam...

Giữ vững và ổn định thị phần khách hàng hiện có, tránh rơi vào tình trạng 
suy giảm năng lực cạnh tranh, thu hẹp thị phần.

Đẩy mạnh công tác thị trường nhằm thu hút thêm khách hàng mới

Tăng nguồn thu cải thiện lợi nhuận, tiết giảm chi phí hướng đến mục tiêu 
chung là duy trì sự ổn định và phát triển bền vững của Cảng.

Cải thiện năng suất lao động, đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin 
trong sản xuất và quản lý.

Thị trường chủ yếu vẫn là chân hàng quanh khu vực Nam Trung Bộ với 
các mặt hàng đá, khoáng sản, hàng rời, dăm gỗ xuất khẩu.

Khách hàng mục tiêu là nhóm khách hàng có chân hàng xuất ổn định và 
cơ sở hạ tầng đầu tư bền vững, lâu dài.

TT Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện 
năm  2019

Kế hoạch 
năm  2020 So sánh

1 Sản lượng Tấn 2.972.957 3.050.000 103%

2 Doanh thu và thu nhập 
khác hợp nhất Tr.đồng 162.695 170.600 105%

3 Doanh thu và thu nhập 
khác Công ty mẹ Tr.đồng 158.076 160.600 102%

4 Lợi nhuận trước thuế 
hợp nhất Tr.đồng 29.892 30.500 102%

5 Lợi nhuận Công ty mẹ Tr.đồng 29.305 30.000 102%

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Đầu tư hạ tầng kỹ 
thuật (đầu tư hệ thống 
điện, nước, đường 
giao thông nội bộ), 
đầu tư thiết bị môi 
trường thu gom cát, 
đá chuyên dụng; đầu 
tư công cụ xếp dỡ, cải 
tiến quy trình, nâng 
cao năng suất, chất 
lượng, an toàn trong 
xếp dỡ hàng hóa. 

Hợp tác với ICD Cam 
Ranh để khôi phục 
tuyến container nội 
địa.

Tiếp tục phát triển 
nguồn nhân lực của 
toàn công ty, nhất là 
bộ phận kinh doanh, 
marketing; đào tạo 
nâng cao tay nghề 
của đội ngũ kỹ thuật 
và công nhân trong 
hoạt động khai thác 
những mặt hàng mới.

Chuẩn hóa công tác 
quản trị sản xuất để 
nâng cao chất lượng 
dịch vụ và năng suất 
lao động như: Rà soát, 
hoàn thiện hệ thống 
văn bản quản lý nội 
bộ; triển khai áp dụng 
hệ thống đánh giá kết 
quả thực hiện công 
việc (KPIs), xem xét áp 
dụng phần mềm quản 
lý khai thác cảng biển.

Mặt hàng thiết bị điện gió của các dự án mới được triển 
khai tại khu vực; mặt hàng thiết bị xe cẩu được nhập 
khẩu, mặt hàng muối rời nhập khẩu, xỉ than xuất, nhập 
nội địa.

Về chiến lược kinh doanh

Sản phẩm mới, thị trường mới

Mục tiêu phát triển

Thị trường và khách hàng mục tiêu

Chỉ tiêu kế hoạch 2020
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Cơ sở xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch Nguyên nhân tăng/giảm (Phân tích nguồn hàng)
Căn cứ vào công tác điều tra thị 
trường, tình hình kế hoạch hàng hóa 
của các chủ hàng thông qua cảng 
năm 2020, căn cứ vào mức độ cạnh 
tranh của các cảng trong khu vực và 
đặc điểm tình hình phát triển cơ sở hạ 
tầng tại địa phương và khu vực

Kết quả thực hiện kinh doanh năm 
2019: tăng trưởng về mặt sản lượng 
là do mặt hàng dăm gỗ và đá xuất 
khẩu tăng (nguyên nhân đã nêu 
tại điểm 1.2.1, mục III); tăng trưởng 
đột biến về mặt lợi nhuận là do 
hàng thiết bị phong điện (4 dự án)

Đánh giá sự phù hợp của chỉ tiêu với thị trường, dư địa phát triển 
của doanh nghiệp

Các chỉ tiêu kế hoạch được xây dựng 
qua khảo sát thực tế thị trường và tiếp 
cận trực tiếp khách hàng, trong đó 
đặc biệt quan tâm là các khách hàng 
lớn thuộc nhóm hàng xuất nhập khẩu, 
đồng thời phân tích dự kiến các ảnh 
hưởng từ chính sách vĩ mô của nhà 
nước và các chính sách hỗ trợ hoặc 
hạn chế liên quan của địa phương.

Về đá xây dựng các loại dự kiến năm 
2020 các chủ hàng hiện tại tiếp tục 
xuất khẩu, đã có thêm chủ hàng mới 
làm việc với Cảng nên dự kiến sản 
lượng hàng sẽ tăng.

Về mặt hàng dăm gỗ: các chủ hàng 
của khu vực Quy Nhơn tạm thời đưa 
tàu vào Cảng Cam Ranh để làm hàng 
sẽ quay về Cảng Quy Nhơn do không 
còn trở ngại về luồng tàu. Bên cạnh 
đó, Cảng Nam Vân Phong (gần vùng 
nguyên liệu từ Daklak xuống) sẽ đưa 
vào hoạt động đầu 2020 cũng ảnh 
hưởng tới thị phần của Cảng Cam 
Ranh. Vì vậy dự kiến sản lượng hàng 
dăm gỗ cho năm 2020 sẽ giảm.

Về nhóm Máy móc, thiết bị: Các dự 
án phong điện, nhiệt điện cho Ninh 
Thuận, Bình Thuận đã nhập cấp tập 
trong năm 2018 và 2019 (7 dự án), 
khảo sát năm 2020 chỉ 1 dự án,mặt 
khác năm 2020sẽ bị ảnh hưởng cạnh 
tranh của cảng tổng hợp Vĩnh Tân 
(Bình Thuận).

Về các nhóm hàng khác (Cá đông lạnh, 
Thạch cao, Nhựa đường…): Cá đông 
lạnh và nhựa đường có chiều hướng 
tăng trưởng (dự án cao tốc Bắc Nam 
chuẩn bị triển khai trong năm 2020), 
tuy nhiên thạch cao có khuynh hướng 
giảm. Nhóm này có sản lượng không 
cao.

Các mặt hàng xuất nội địa như: Muối, 
Cát trắng, Cát/đá xây dựng xuất ổn 
định, trong đó cát/đá xây dựng cung 
cấp cho nội địa tăng cao vì khu vực 
này hiện đang có nhu cầu cao trong 
xây dựng cơ sở hạ tầng. Riêng sản 
lượng cát trắng xuất vào thị trường 
TP Hồ Chí Minh cung cấp cho các nhà 
máy thủy tinh trong năm 2019 và sẽ 
giữ ổn định tiếp tục trong năm 2020 . 

Các mặt hàng nhập nội địa: Trong năm 
2019, sản lượng Cement bao giảm, dự 
kiến trong năm 2020 các đơn vị sẽ thay 
thế bằng cement rời tại chỗ (các dự án 
xi lô) với chi phí thấp nên sản lượng kế 
hoạch giảm.

Khảo sát, phân tích và dự báo thị 
trường cho năm 2020, nhu cầu thực 
tiễn của chủ hàng đã và sắp ký hợp 
đồng khai thác hàng qua cảng

Các khách hàng mục tiêu tiếp tục là 
các khách hàng lớn của cảng với mặt 
hàng chủ lực là dăm gỗ, cát, đá, xi 
măng và các Tập đoàn lớn mà Tổng 
công ty đã ký kết các thoả thuận hợp 
tác như Tập đoàn Than và Khoảng sản 
với các dự án than, alumin; với Tập 
đoàn thép, Tập đoàn xi măng; Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam với các dự án 
năng lượng, thiết bị.

Tổng sản lượng kế hoạch 2020 trên 
3 triệu tấn, chủ yếu là hàng rời, khả 
năng tiếp nhận lượng hàng và tàu 
như thế này đều nằm tầm dư địa 
phát triển của doanh nghiệp về công 
suất thiết kế cầu bến đến khả năng 
thiết bị, nhân công để bảo đảm năng 
suất khai thác hàng.
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Thực tiễn tình hình thị 
trường hàng hóa tại 
khu vực vùng hấp dẫn 
của cảng (Nam Trung 
Bộ và Tây Nguyên) 
không có sự đột biến, 
nhưng lại có sự cạnh 
tranh quyết liệt giữa 
các cảng trong khu 
vực, do vậy Cảng Cam 
Ranh cần phân tích giải 
pháp thực hiện phù 
hợp với tình hình thực 
tế tại doanh nghiệp:

Tăng cường mối quan hệ,  phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Tổng công 
ty để tăng năng lực và sức cạnh tranh của công ty. 

Thực hiện chiến lược phát triển dịch vụ chuổi trên cơ sở kết nối các lĩnh vực 
vận tải biển – cảng biển – dịch vụ hàng hải. 

Giải pháp về quản trị đổi mới doanh nghiệp.

Giải pháp về công nghệ thông tin.

Giải pháp về nguồn nhân lực.

Dành sự ưu tiên hàng đầu cho công tác thị trường và nâng cao chất lượng 
dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

Mở rộng thêm các loại hình dịch vụ mới, thành lập Trung tâm dịch vụ Hàng hải 
tại khu vực mà UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt. 

Tối ưu các nguồn lực hiện hữu để gia tăng nguồn thu cải thiện lợi nhuận.

Đưa ra các giải pháp nhằm tiết giảm chi phí để đạt hiệu quả cao trong hoạt 
động kinh doanh.

Nhóm giải pháp về vốn:
Phân bổ nguồn lực để đầu tư phát triển đảm bảo hiệu quả và tăng sức cạnh 
tranh của doanh nghiệp. Xây dựng kế hoạch dài hạn về tăng tích lũy từ nội 
bộ Cảng Cam Ranh. Biến các lợi thế vị trí thương mại, đất đai sở hữu thành 
nguồn lực tài chính làm đối trọng trong liên doanh liên kết kêu gọi hợp tác 
vốn đầu tư.

Các giải pháp quản trị tài chính:
Tăng cường công tác quản lý các khoản phải thu, hạn chế tối đa lượng vốn 
bị chiếm dụng. Hoàn thiện công tác quản trị tài chính, tăng cường chức năng 
giám sát tài chính của Công ty.

Tập trung hơn nữa vào giải pháp khách hàng, linh hoạt trong chính sách với 
khách hàng (chính sách về giá, thủ tục nhanh gọn hiệu quả…).

Đột phá trong chính sách khách hàng (chính sách giá linh động, công tác 
chăm sóc và hỗ trợ khách hàng về thủ tục đảm bảo nhanh, gọn, hiệu quả...), 
xây dựng chiến lược phát triển thị trường, khách hàng, dịch vụ, sản phẩm. 
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM MÔI TRƯỜNG 
VÀ XÃ HỘI

Mức tiêu thụ năng lượng trong năm qua được Công ty sử dụng một 
cách hiệu quả và tiết kiệm. Với mức sử dụng năng lượng như trên là 
hợp lý đối với đặc thù ngành, nghề kinh doanh tại Công ty vốn phải sử 
dụng chi phí nhiều cho nhiên liệu hoạt động các máy móc thiết bị vận 
chuyển. Ngoài ra, Công ty còn tuyên truyền rộng rãi về ý thức sử dụng 
tiết kiệm điện năng, nước, nhiên liệu… trong Công ty nhằm tiết giảm 
chi phí không đáng có, không phung phí góp một phần nhỏ trong 
việc bảo vệ môi trường tại cơ sở làm việc cũng như với địa phương.

Với vị thế là một doanh nghiệp có sức hấp dẫn thu hút tại địa bàn, chính 
sách của Công ty là luôn tuyển dụng lao động tại địa phương, qua đó cung 
cấp cơ hội việc làm cho cộng đồng tại địa bàn mà Công ty đang hoạt động.

Công ty khuyến khích sử dụng các nhà cung cấp địa phương, đặc biệt là 
cung ứng các dịch vụ xếp dỡ bằng nhân công hoặc thiết bị máy móc, dịch 
vụ vận chuyển. Tổng chi phí dịch vụ thuê ngoài đang sử dụng của Công ty 
hầu hết từ nguồn cung cấp tại địa phương.

Công ty là một trong những doanh nghiệp có sự cam kết và liên tục thực 
hiện các hoạt động đóng góp cho chương trình nhân đạo, xã hội từ thiện, 
xóa đói giảm nghèo của địa phương.

Vấn đề môi trường

Trách nhiệm xã hội

Tặng quà cho đồng bào nghèo

Thăm hỏi CBNV mắc bệnh hiểm nghèo
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Chính sách về lương, thưởng, phúc 
lợi cho người lao động luôn được 
công ty quan tâm, thực hiện theo 
đúng quy định của pháp luật hiện 
hành, đảm bảo mức thu nhập của 
người lao động được ổn định, đời 
sống tinh thần của người lao động 
được nâng cao.

Công ty đã triển khai áp dụng chính 
sách trả lương mới cho người lao 
động, đặc biệt trong việc thực hiện 
trả lương thời gian theo phương 
pháp 3Ps (phương pháp trả lương 
dựa vào vị trí công việc, năng lực, 
kết quả công việc) góp phần phát 
huy tính năng động, sáng tạo, nâng 
cao chất lượng, hiệu quả trong 
công việc. Đồng thời đảm bảo tính 
công bằng trong chính sách trả 
lương của công ty đối với người lao 
động.

Vấn đề lao động

Chính sách đào tạo cho CBCNV năm 2019 Chính sách lương thưởng, phúc lợi cho CBCNV

Đào tạo và phát triển nguồn nhân 
lực là một trong những ưu tiên hàng 
đầu trong chính sách nhân sự và 
hoạt động sản xuất kinh doanh của 
công ty. Với mục tiêu xây dựng và 
phát triển đội ngũ CBCNV đạt trình 
độ cao về chuyên môn, nghiệp vụ, 
chuẩn mực trong đạo đức, chuyên 
nghiệp trong phong cách làm việc 
và tâm huyết với công việc.

Tại Cảng Cam Ranh, tất cả CBCNV 
đều có cơ hội tham gia các chương 
trình đào tạo nghiệp vụ theo yêu 
cầu công việc; theo kế hoạch đào 
tạo, phát triển hàng năm; Công ty 
cũng khuyến khích và tạo điều kiện 
CBCNV chủ động đề xuất tham gia 
các khóa đào tạo nâng cao chuyên 
môn trong công việc và được Công 
ty hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ 
chi phí.

Hiện tại, công ty có các hình thức 
đào tạo: đào tạo tại chỗ; Cử CBCNV 
tham dự các hội nghị, hội thảo bên 
ngoài; Cử CBCNV đi học tại các 
trường, các cơ sở, trung tâm đào 
tạo có uy tín bên ngoài.

Hằng năm, căn cứ vào nhu cầu đào 
tạo từ các phòng, trung tâm và bám 
sát vào chiến lược phát triển của 
công ty, công ty lên kế hoạch học 
tập, đào tạo. Năm 2019, công ty đã 
tổ chức đào tạo với các khóa đào 
tạo như: đào tạo công tác An toàn, 
vệ sinh lao động; phòng, chống 
cháy, nổ; đào tạo đội ngũ lái cẩu; 
tổ chức các khóa đào tạo về Văn 
hóa doanh nghiệp; ác khóa đào tạo 
về xây dựng/ hoàn thiện hệ thống 
quản lý

Có thể thấy, song song với việc cử 
CBCNV đào tạo ngoài, công ty chú 
trọng tới công tác đào tạo nội bộ, 
ngoài mục đích chia sẻ kiến thức, 
kỹ năng những buổi đào tạo nội bộ 
này tạo ra sự gắn kết CBCNV trong 
công ty.
 

Tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, 
công ty sẽ thưởng cho người lao 
động vào các dịp Lễ, Tết; thưởng 
năng suất, thưởng định mức. Ngoài 
ra công ty cũng có chính sách phù 
hợp được quy định trong Thỏa ước 
lao động tập thể, Nội quy lao động 
của công ty đảm bảo có việc làm 
100% trong năm, ổn định thu nhập 
cho người lao động.

Công ty thực hiện đầy đủ các chế 
độ chính sách đối với người lao 
động: tất cả người lao động của 
công ty đều được ký hợp đồng lao 
động, được đóng các loại bảo hiểm 
xã hội theo quy định; được đi tham 
quan trong và ngoài nước;được 
quan tâm hỗ trợ kịp thời khi bản 
thân và gia đình gặp khó khăn;…
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BÁO CÁO CỦA 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tàu chở cánh quạt gió
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Năm 2019 là một năm đầy tích cực trong ngành Logistic cũng như ngành cảng 
biển khi Việt Nam tham gia các hiệp định FTA và việc đã áp dụng khung giá dịch vụ 
cảng biển mới với nhu cầu vận chuyển ngày một tăng. Hơn nữa, các nhà sản xuất 
lớn có nhà máy đặt tại Trung Quốc gặp khó khăn ở các tuyến vận tải Mỹ - Trung, vì 
thế việc vận tải sẽ chuyển dịch sang các tuyến khác hoặc buộc các doanh nghiệp 
này phải chuyển nhà máy đặt tại các nước Đông Nam Á như Việt Nam. Tận dụng 
cơ hội đó, Cảng Cam Ranh đã tập trung thực hiện các giải pháp về thị trường, giữ 
vững thị trường hiện có, phát triển thêm các khách hàng mới.

Tổng kết năm 2019, kết quả hoạt 
động sản xuất, kinh doanh của 
Công ty đã mang lại dấu hiệu 
tích cực. Mức doanh thu giữ ổn 
định trong khi các chi phí nhìn 
chung được giảm, tạo nên mức 
lợi nhuận tăng trưởng, các công 
việc được hoàn thành theo đúng 
định hướng mà ĐHĐCĐ đặt ra. 
Sản lượng hàng thông qua cảng 
Cam Ranh phá kỷ lục gần 3 triệu 
tấn trong khi ở năm 2018 sản 
lượng từng được xem là kỷ lục 
khi đạt 2,47 triệu tấn. Để có được 
kết quả đó, 

Hội đồng quản trị đã định hướng 
chiến lược rõ ràng đối với kế 
hoạch hoạt động trong năm và 
không ngừng triển khai phương 
án quản trị như quản lý kỹ thuật, 
quản lý nhân công, mua sắm máy 
móc thiết bị,… đều được thực 
hiện nhất quán, có hệ thống. Ban 
Tổng giám đốc đã chỉ đạo thực 
hiện kịp thời, hỗ trợ và giải quyết 
nhanh chóng những vấn đề chưa 
giải quyết ở 2018 đồng thời thúc 
đẩy chuyên môn hóa năng lực 
kinh doanh cho cả Công ty. Đây 
chính là động lực để Cảng Cam 
Ranh tiếp tục nâng cao các giá 
trị của mình trong năm tiếp theo.

STT Họ và tên Chức vụ Số lượng CP 
sở hữu/đại diện Tỷ lệ sở hữu

1 Ông Nguyễn Viết Nhâm Chủ tịch 6.136.854 25,05%

2 Ông Hoàng Quốc Phương Thành viên 4.386.871 17,90%

3 Ông Nguyễn Đẳng Song Thành viên 4.410.327 18,00%

4 Ông Nguyễn Văn Tài Thành viên 3.497.102 14,27%

5 Ông Phạm Hữu Tấn Thành viên 4.952.963 20,20%

(Tính đến 31/12/2019)

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
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Trong năm qua, Ban Tổng giám đốc Công ty đã tập trung và phát huy 
mọi nguồn lực để hoạt động theo đúng định hướng, mục tiêu và Nghị 
quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2019 đề ra. Ban lãnh đạo Công ty luôn 
quan tâm và theo dõi sát tình hình từ công tác nội bộ đến công tác đối 
ngoại, từ đó, đề xuất nhiều vấn đề, phương hướng quan trọng để Hội 
đồng quản trị xem xét và đưa ra những giải pháp để hạn chế những bất 
lợi của tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2019. 

Ban Điều hành Cảng Cam Ranh cũng đã nỗ lực, chủ động ng-
hiên cứu, xây dựng và triển khai nhiều giải pháp trong điều kiện tn-
guồn lực của Cảng Cam Ranh còn hạn chế để từng bước ổn định 
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trước sự cạnh tranh 
ngày càng gia tăng và diễn biến khó lường của tình hình thị trường; 
đồng thời chuyên môn hóa các ngành chính của Công ty nhằm nâng 
cao hiệu quả, tăng lợi nhuận và đem đến lợi ích cho các cổ đông.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ BAN ĐIỀU HÀNH

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mục tiêu phát triển Thị trường và khách hàng

Cơ sở xây dựng kế hoạch

Nguyên nhân tăng/giảm
Giữ vững và ổn định thị phần 
khách hàng hiện có, tránh rơi vào 
tình trạng suy giảm năng lực cạnh 
tranh, thu hẹp thị phần. Đẩy mạnh 
công tác thị trường nhằm thu hút 
thêm khách hàng mới.

Tăng nguồn thu cải thiện lợi nhuận, 
tiết giảm chi phí hướng đến mục 
tiêu chung là duy trì sự ổn định và 
phát triển bền vững của Cảng.

Cải thiện năng suất lao động, đẩy 
mạnh áp dụng công nghệ thông 
tin trong sản xuất và quản lý.

Thị trường chủ yếu vẫn là chân 
hàng quanh khu vực Nam Trung 
Bộ và một phần Nam Tây Nguyên 
với các mặt hàng đá, khoáng sản, 
hàng rời, dăm gỗ xuất khẩu.

Khách hàng mục tiêu là nhóm 
khách hàng có chân hàng xuất ổn 
định và cơ sở hạ tầng đầu tư bền 
vững, lâu dài.

Căn cứ vào công tác điều tra thị trường, tình hình kế hoạch hàng hóa của 
các chủ hàng thông qua cảng năm 2020, căn cứ vào mức độ cạnh tranh của 
các cảng trong khu vực và đặc điểm tình hình phát triển cơ sở hạ tầng tại địa 
phương và khu vực.

Kết quả thực hiện kinh doanh năm 2019: tăng trưởng về mặt sản lượng là do 
mặt hàng dăm gỗ và đá xuất khẩu tăng (nguyên nhân đã nêu tại điểm 1.2.1, 
mục III); tăng trưởng đột biến về mặt lợi nhuận là do hàng thiết bị phong điện 
(4 dự án).

Khảo sát, phân tích và dự báo thị trường cho năm 2020, nhu cầu thực tiễn của 
chủ hàng đã và sắp ký hợp đồng khai thác hàng qua cảng.

Về đá xây dựng các loại dự kiến năm 2020 các chủ hàng hiện tại tiếp tục xuất 
khẩu, đã có thêm chủ hàng mới làm việc với Cảng nên dự kiến sản lượng hàng 
sẽ tăng.

Về mặt hàng dăm gỗ: các chủ hàng của khu vực Quy Nhơn tạm thời đưa tàu 
vào Cảng Cam Ranh để làm hàng sẽ quay về Cảng Quy Nhơn do không còn 
trở ngại về luồng tàu. Bên cạnh đó, Cảng Nam Vân Phong (gần vùng nguyên 
liệu từ Daklak xuống) sẽ đưa vào hoạt động đầu 2020 cũng ảnh hưởng tới 
thị phần của Cảng Cam Ranh. Vì vậy dự kiến sản lượng hàng dăm gỗ cho năm 
2020 sẽ giảm.

Các mặt hàng xuất nội địa như: muối, cát trắng, cát/đá xây dựng xuất ổn 
định, trong đó cát/đá xây dựng cung cấp cho nội địa tăng cao vì khu vực này 
hiện đang có nhu cầu cao trong xây dựng cơ sở hạ tầng. Riêng sản lượng cát 
trắng xuất vào thị trường TP Hồ Chí Minh cung cấp cho các nhà máy thủy tinh 
trong năm 2019 và sẽ giữ ổn định tiếp tục trong năm 2020.
 
Các mặt hàng nhập nội địa: Trong năm 2019, sản lượng Cement bao giảm, dự 
kiến trong năm 2020 các đơn vị sẽ thay thế bằng cement rời tại chỗ (các dự 
án xi lô) với chi phí thấp nên sản lượng kế hoạch giảm.

STT Chỉ tiêu ĐVT TH năm  
2019

KH năm  
2020 So sánh

1 Sản lượng Tấn 2.972.957 3.050.000 103%

2 Doanh thu và thu nhập khác 
hợp nhất Tr.đồng 162.695 170.600 105%

3 Doanh thu và thu nhập khác 
Công ty mẹ Tr.đồng 158.076 160.600 102%

4 Lợi nhuận trước thuế hợp 
nhất Tr.đồng 29.892 30.500 102%

5 Lợi nhuận Công ty mẹ Tr.đồng 29.305 30.000 102%
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BÁO CÁO 
QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kho bãi
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STT Họ và tên Chức vụ Số lượng CP 
sở hữu/đại diện

Tỷ lệ 
sở hữu

Tỷ lệ 
tham dự họp

1 Nguyễn Viết Nhâm Chủ tịch 6.136.854 25,05% 100%

2 Hoàng Quốc 
Phương Thành viên 4.386.871 17,90% 100%

3 Nguyễn Đẳng Song Thành viên 4.410.327 18,00% 100%
4 Nguyễn Văn Tài Thành viên 3.497.102 14,27% 100%
5 Phạm Hữu Tấn Thành viên 4.952.963 20,41% 100%

Tính đến 31/12/2019

CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÁC NGHỊ QUYẾT / QUYẾT ĐỊNH TRONG NĂM

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức năm (05) phiên họp trực 
tiếp và có chín (09) kỳ lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản. Tại các 
kỳ họp và các kỳ lấy ý kiến bằng văn bản, Hội đồng quản trị đã ban hành 
mười chín (19) Nghị quyết và mười sáu (16) Quyết định để triển khai thực 
hiện công tác quản lý tổ chức điều hành của Công ty.

STT Số Nghị quyết/
Quyết định Ngày Nội dung

1 56/2019/NQ-
CCR.HĐQT 10-01-2019

Điều chỉnh phương án sắp xếp cơ cấu tổ 
chức giai đoạn 2 của Công ty cổ phần Cảng 
Cam Ranh

2 57/2019/NQ-
CCR.HĐQT 26-01-2019

Phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 
2018 và ban hành Quy chế tổ chức quản lý, 
điều hành của Công ty cổ phần Cảng Cam 
Ranh

3 58/2019/NQ-
CCR.HĐQT

26-02-
2019

Thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ 
đông thường niên 2019

4 59/2019/NQ-
CCR.HĐQT

05-03-
2019

Phê duyệt giá khởi điểm để chào bán đấu 
giá phần vốn đầu tư của Cảng Cam Ranh tại 
Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô Cam 
Ranh

5 60/2019/NQ-
CCR.HĐQT 19-03-2019 Trích lập Quỹ dự phòng từ Quỹ tiền lương 

thực hiện năm 2018 của Cảng Cam Ranh

6 61/2019/NQ-
CCR.HĐQT 19-03-2019

Thông qua Danh sách giới thiệu nguồn nhân 
sự Quy hoạch cán bộ giai đoạn 2019-2021 
và giai đoạn 2021-2026 của Cảng Cam Ranh 
để lấy phiếu trước Hội nghị cán bộ chủ chốt

7 62/2019/NQ-
CCR.HĐQT 22-03-2019

Thông qua Danh sách giới thiệu nguồn 
nhân sự Quy hoạch cán bộ giai đoạn 2019-
2021 và giai đoạn 2021-2026 của Cảng Cam 
Ranh để trình cấp trên phê duyệt

8 63/2019/NQ-
CCR.HĐQT 11-04-2019

Thống nhất thông qua nội dung tổ chức 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2019

9 64/2019/NQ-
CCR.HĐQT 11-04-2019

Phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn 
đầu tư của Cảng Cam Ranh tại Công ty cổ 
phần dịch vụ vận tải ô tô Cam Ranh

10 65/2019/NQ-
CCR.HĐQT 23-05-2019

Phê duyệt thỏa thuận chuyển nhượng cổ 
phần của Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải 
Ô tô Cam Ranh do Công ty cổ phần Cảng 
Cam Ranh sở hữu

11 66/2019/NQ-
CCR.HĐQT 07-06-2019 Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 

năm 2019

12 67/2019/NQ-
CCR.HĐQT 10-06-2019

Chấm dứt làm người đại diện phần vốn 
góp của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh 
tại Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô tô 
Cam Ranh

13 67a/2019/NQ-
CCR.HĐQT 27-06-2019 Hoàn nhập Quỹ dự phòng được trích lập 

từ Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018

14 68/2019/NQ-
CCR.HĐQT 01-07-2019

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ 
khen thưởng, phúc lợi. Chấp thuận biểu 
quyết bổ nhiệm ông Huỳnh Phúc Huy giữ 
chức Phó giám đốc Công ty CP Dịch vụ 
Hàng hải Cảng Cam Ranh

15 69/2019/NQ-
CCR.HĐQT 12-07-2019

Phê duyệt danh sách Quy hoạch CB giai 
đoạn (2019-2021) và (2021-2026); Ngưng 
triển khai DA Kho bãi phía Tây; Sửa chữa 
cẩu GW; Báo cáo định kỳ cho HĐQT; Mua 
sắm phần mềm khai thác hàng tổng hợp; 
DA nạo vét duy tu tuyến luồng, DA 13ha.

16 70/2019/NQ-
CCR.HĐQT 08-10-2019

Thống nhất thông qua nội dung tổ chức 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2019

17 71/2019/NQ-
CCR.HĐQT 20-11-2019

Phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn 
đầu tư của CCR tại Công ty cổ phần dịch 
vụ vận tải ô tô Cam Ranh

18 72/2019/NQ-
CCR.HĐQT 25-11-2019

Phê duyệt thỏa thuận chuyển nhượng cổ 
phần của Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải 
Ô tô Cam Ranh do Công ty cổ phần Cảng 
Cam Ranh sở hữu

19 73/2019/NQ-
CCR.HĐQT 20-12-2019 Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 

năm 2019
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HĐQT và BKS cử người tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban của Công ty để 
nắm bắt kết quả xử lý công việc của từng đơn vị cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ 
đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh, vướng mắc trong quản lý điều 
hành của Ban Tổng giám đốc.

Việc cung cấp thông tin và báo cáo cho HĐQT, BKS được thực hiện thường xuyên 
và đầy đủ bằng văn bản, điện thoại, email về tình hình hoạt động của Công ty để 
phục vụ kịp thời cho công việc giám sát của HĐQT, BKS đối với Tổng giám đốc.

SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Họ và tên Lương Thưởng Cho Công
 ty vay

Vay của 
Công ty

Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Viết Nhâm 553.268.502 34.458.000 0 0

Ông Hoàng Quốc Phương 27.566.000 0 0

Ông Nguyễn Đẳng Song 27.000.000 27.566.000 0 0

Ông Nguyễn Văn Tài 27.000.000 27.566.000 0 0

Ban kiểm soát  

Bà Dương Thị Hồng Hạnh 24.121.000 0 0

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa 240.285.496 10.530.000 0 0

Bà Dương Thị Thanh Mai 316.859.404 8.400.000 0 0

Ban điều hành 

Ông Phạm Hữu Tấn 557.201.502 34.458.000 0 0

Ông Nguyễn Văn Thắng 477.274.502 24.121.000 0 0

Ông Nguyễn Huy Phương 444.135.502 25.269.000 0 0

Đơn vị tính: Đồng

Công ty không có các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và không có hợp 
đồng giao dịch với cổ đông nội bộ.

STT Thành viên BKS Chức vụ Ngày bắt đầu Tỷ lệ 
sở hữu

Tỷ lệ 
tham dự 

họp
1 Bà Dương Thị Hồng Hạnh Trưởng Ban 25/06/2015 0 100%
2 Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa Ủy viên 21/04/2016 0,08 % 100%
3 Bà Dương Thị Thanh Mai Ủy viên 21/04/2016 0,02 % 100%

Tại kỳ họp và làm việc tháng 3/2019, BKS đã thực hiện việc giám sát việc quản lý 
điều hành, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư năm 2018 
của Cảng Cam Ranh. 

Tại kỳ họp tháng 10/2019, BKS đã thống nhất việc phân công giữa các thành viên 
Ban Kiểm soát để làm cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 06 
tháng đầu năm 2019

(Tính đến 31/12/2019)

Ban kiểm soát (BKS) Công ty có ba (03) thành viên được ĐHĐCĐ bầu chọn, hoạt 
động với nhiệm kỳ năm (05) năm. Trong đó Kiểm soát viên trưởng là thành viên 
độc lập, còn lại hai (02) là thành viên tham gia điều hành. 

BAN KIỂM SOÁT

Hoạt động với Hội đồng quản trị Hoạt động với Ban Tổng giám đốc

Ban kiểm soát đã tham dự các 
cuộc họp Hội đồng Quản trị hàng 
quý và theo yêu cầu, nắm bắt kịp 
thời tình hình kinh doanh thực tế 
của Công ty và đóng góp ý kiến 
trong việc thực hiện các mục tiêu 
đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và 
kiến nghị thực hiện những thay 
đổi cần thiết để góp phần tăng 
hiệu quả hoạt động. Giám sát 
Hội đồng quản trị trong việc ban 
hành các Nghị quyết, Quyết định 
liên quan đến hoạt động kinh do-
anh, tổ chức bộ máy và các vấn 
đề quan trọng khác

Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ 
với Hội đồng quản trị, thực hiện 
công tác kiểm tra, giám sát việc 
tuân thủ các quy định của Pháp 
luật và Điều lệ Công ty, tình hình 
thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ 
thường niên 2019 và các Nghị 
quyết của Hội đồng quản trị trong 
hoạt động quản lý điều hành của 
Ban Tổng giám đốc.

Giám sát việc tổ chức thực hiện 
các chỉ tiêu kế hoạch của ĐHĐCĐ 
thường niên và Hội đồng quản trị 
đã đề ra, các nội dung thực hiện 
Nghị quyết ĐHĐCĐ, Hội đồng 
quản trị và các Quyết định Hội 
đồng quản trị đã ban hành về tiến 
độ và các biện pháp thực hiện. 
Ban kiểm soát thường xuyên xem 
xét, đánh giá việc thực hiện kế 
hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu 
kinh tế, theo dõi việc chấp hành 
và tuân thủ các quy định của Luật 
Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và 
các quy định hiện hành của Nhà 
nước trong các mặt hoạt động 
điều hành của Ban Tổng Giám đốc.
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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Cam Ranh, ngày 05 tháng 03 năm 2020 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
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