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THÔNG TIN KHÁI QUÁT
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh
Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp số : 4200272350, điều chỉnh lần thứ 4 

vào ngày 03/06/2020.
Vốn điều lệ : 245.018.170.000 đồng

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

QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

30/05/1990: Công ty TNHH một 
thành viên Cảng Cam Ranh 
trước đây là Cảng Ba Ngòi 
được thành lập 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.

31/10/2007: 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 (Vinalines). 

16/01/2009: 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
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25/06/2015: Công ty được 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 
Khánh Hòa cấp Giấy Chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp 
số 4200272350, chuyển đổi 
loại hình từ công ty TNHH một 
thành viên, Công ty chính thức 
hoạt động theo mô hình công 
ty cổ phần.

20/08/2015: Công ty được chấp 
thuận Đăng ký công ty đại chúng 
theo Thông báo số 5194/UB-
CK-QLPH của Ủy ban chứng 
khoán nhà nước (UBCKNN).

23/05/2019: 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.

16/10/2020: Khai trương  
tuyến container nội địa 
kết nối các cảng đầu mối 
Hải Phòng - Cam Ranh - 
Thành phố Hồ Chí Minh.
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GIẢI THƯỞNG GẦN NHẤT

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 do Chủ tịch Nguyễn 
Ngọc Huệ ký

Tập thể lao động xuất sắc của Bộ GTVT
3823/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2015 do Bộ trưởng BGT-
VT Đinh La Thăng ký

2015 Tập thể lao động xuất sắc của Bộ GTVT
2391/QĐ-BGTVT ngày 02/8/2016, Bộ trưởng Trương 
Quang Nghĩa ký

2016

Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ
175/QĐ-TTg ngày 09/02/2017 do Phó Thủ tướng 
Trương Hòa Bình ký

Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh 
Khánh Hòa

199/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 do Chủ tịch Lê Đức 
Vinh ký

Giấy khen của Sở Tài chính
234/QĐ-STC ngày 11/10/2016 do Giám đốc Lê Hữu 
Hoàng ký

2018

Cờ thi đua của Bộ lao động thương binh 
Xã hội

609/QĐ-LĐTBXH ngày 05/5/2019 do Bộ trưởng Đào 
Ngọc Du ký

Cờ thi đua của Tổng liên đoàn LĐ Việt 
Nam

157/QĐ-TLĐ ngày 11/01/2018 do Chủ tịch Bùi Văn 
Cường ký

2019

Cờ thi đua của Tổng Công ty HHVN
354/QĐ-HHVN ngày 29/10/2019 do Chủ tịch Lê Anh 
Sơn ký

Cờ thi đua của Thủ tướng
1503/QĐ-TTg ngày 01/11/2019 do phó Thủ tướng 
Trương Hòa Bình ký

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

Quyết định số:126/QĐ-CĐHHVN ngày 10/7/2019 do 
Chủ tịch Lê Phan Linh ký
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
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, đại lý hàng hải, vận tải biển.

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 đại lý tàu biển; sửa 
chữa tàu biển; dịch vụ lai dắt tàu sông, tàu biển; dịch vụ cứu nạn, cứu hộ, 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.
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THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

Đại hội đồng cổ đông:
Bao gồm tất cả các cổ đông 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.

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 CTCP Cảng Cam Ranh: 51%
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

 - 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 6,5 triệu tấn/năm.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Các mục tiêu, chiến lược chủ yếu của Công ty

Các mục tiêu đối với xã hội, cộng đồng và môi trường
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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.

Các mục tiêu, chiến lược chủ yếu của Công ty

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 phát triển cộng 
đồng, 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, tai nạn 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.

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

Trong năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến tốc độ tăng trưởng 
kinh tế thế giới. Theo Quỹ tiền tệ quốc tệ 
(IMF) tốc độ tăng trưởng GDP năm 2020 của 
Thế giới ước khoảng -4,4%. Trong bối cảnh 
đó, Việt Nam là một trong số ít các quốc gia 
trên thế giới và là quốc gia duy nhất trong khu 
vực ASEAN đạt tăng trưởng dương. Theo số 
liệu của Tổng cục thống kê năm 2020, tổng 
sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam 
tăng trưởng 2,91% so với năm 2019. Trong 
11 tháng đầu năm 2020, vận tải hàng hóa 

đạt 1,6 tỷ tấn, giảm 6,2% so với cùng kỳ năm 
trước. Qua những con số tăng trưởng kinh tế 
trong năm 2020, tiêu biểu và điển hình là 
GDP, chúng ta thấy được rằng các doanh 
nghiệp hoạt động trong nền kinh tế Việt Nam 
đã vừa trải qua một năm đầy sóng gió và thử 
thách trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn 
biến phức tạp, bên cạnh thiên tai - bão lũ dồn 
dập nhưng kinh tế Việt Nam đã vượt qua mọi 
khó khăn và đạt tốc độ tăng trưởng dương, trở 
thành điểm sáng trong bức tranh kinh tế thế 
giới năm 2020. 

Rủi ro kinh tế

Dưới tác động của thương chiến Mỹ-Trung và 
dịch bệnh Covid-19 là chất xúc tác đã làm 
đẩy nhanh sự dịch chuyển dòng vốn FDI vào 
Trung Quốc sang các nước lân cận và Đông 
Nam Á là một trong những điểm đến được 
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 đây là 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 cần cải tiến công 
nghệ hiện đại để có thể cạnh tranh với các 
cảng trong khu vực và đáp ứng được nhu cầu 
gia tăng trong thời gian tới. 

Nhằm hạn chế những rủi ro về kinh tế, Công 
ty Cổ phần Cảng Cam Ranh cần phải liên tục 
quan sát, theo dõi cũng như cập nhật những 
thông tin về vĩ mô. Từ đó, Công ty đưa ra 
những chính sách, chiến lược kinh doanh 
đúng đắn, kịp thời và hiệu quả trong từng thời 
kỳ. 
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Trong năm 2020, lãi suất huy động vốn 
ở Việt Nam giảm mạnh, dao động từ 03-
05%/năm đối với khoản tiền gửi ngắn hạn. 
Tuy nhiên, lãi suất cho vay ở Việt Nam 
giảm chậm và vẫn ở mức cao 09-12%/
năm. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó 
khăn và điều kiện kinh doanh chưa mấy 
được cải thiện, các ngân hàng vẫn còn e 
ngại rủi ro tín dụng, điều này đặt ra những 
thách thức và khó khăn cho doanh nghiệp 
trong việc tiếp cận vốn vay để tiếp tục duy 
trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ở Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh, 
nguồn vốn đến từ các khoản vay tài chính 
chiếm hơn 47,5% 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 
nhằm phục vụ cho nhu cầu khai thác hàng 
hóa qua cảng trong thời gian tới. Công ty 
vẫn 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 đang được giao dịch 
trên hệ thống đăng ký giao dịch  UPCOM, 
ngoài việc chịu ảnh hưởng bởi Luật Doanh 
nghiệp, 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 Luật 
Thương mại, Luật Giao thông vận tải, Bộ luật 
Lao động, Bộ luật Hàng hải. 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 mới 
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, 
Luật Doanh nghiệp 2020 chính thức có hiệu lực 
kể từ ngày 01/01/2021 với những quy định mới 
như: quy định về cơ cấu quản lý công ty cổ 
phần, tổ chức quản trị công ty cổ phần.

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 hoạt động sản xuất và các hoạt 
động liên quan khác để kịp thời có những 
chiến lược đúng đắn trong từng thời kỳ.

Rủi ro pháp luật
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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 ba 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 mười hai 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.

Rủi ro cạnh tranh
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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.

Rủi ro khác

Đơn cử các hoạt động thương mại bị ảnh 
hưởng nghiêm trọng khi đại dịch COVID-19 
xảy ra, gây những tác động tiêu cực đến lĩnh 
vực vận tải container bằng đường biển và các 
chuỗi logistics khiến hàng hóa bị mắc kẹt và 
thiệt hại 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 đến các 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.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
TRONG NĂM
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CẦU CẢNG CAM RANH
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN

Chỉ tiêu Đơn vị Thực hiện 
2019 Kế hoạch 2020 Thực hiện 

2020
% TH 2020 
vs KH 2020

% TH 
2020 vs 
TH 2019

Tổng tài sản Tr.đồng 360.022 320.000 322.640 100,83% 89,62%

Sản lượng Tấn 2.972.957 3.050.000 2.088.972 68,49% 70,27%

Vốn điều lệ Tr.đồng 245.018 245.018 245.018 100,00% 100,00%

Doanh thu thuần Tr.đồng 159.962 160.600 138.497 86,23% 86,58%

Lợi nhuận từ HĐKD Tr.đồng 30.117 29.950 28.058 93,68% 93,16%

Lợi nhuận khác Tr.đồng (226) 50 202 404,00% -89,47%

Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 29.892 30.000 28.260 94,20% 94,54%

Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 22.484 22.500 23.825 105,89% 105,96%

Tỉ lệ cổ tức % 6,50% 6,50% 6,50% 100,00% 100,00%
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Kết thúc năm 2020, Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh ghi nhận doanh thu thuần sụt giảm hơn 
13,42%. Điều này có thể được lý giải bởi tình hình dịch bệnh Covid-19 đã tác động nghiêm trọng 
đến kinh tế Việt Nam và Thế giới. Trong đó, 3 tác động chính yếu mà dịch bệnh Covid-19 đã tác 
động đến kinh tế là: Tăng trưởng, Đầu tư và Thương mại; làm gián đoạn các chuỗi giá trị sản xuất 
quan trọng; làm suy giảm tiêu dùng trong các ngành dịch vụ.

Không chỉ tác động mạnh đến tăng trưởng kinh tế, đối với thị trường vận tải biển, dịch Covid- 19 
ảnh hưởng tiêu cực đến tất cả các yếu tố cung và cầu trên thị trường, khiến các doanh nghiệp 
vận tải biển (khách hàng trực tiếp của Công ty) lâm vào tình trạng khó khăn khi nhu cầu vận 
chuyển hàng hóa sụt giảm, giá cước cũng giảm mạnh. Từ đó, làm suy giảm và ảnh hưởng doanh 
thu thuần của Công ty.

Tuy nhiên, tính chung 11 tháng đầu năm 2020, khối lượng hàng hóa thông qua các cảng biển 
ước đạt gần 630 triệu tấn hàng hóa thông quan, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó khối 
lượng hàng container ước đạt gần 20 triệu Teus, duy trì mức tăng hai con số (12%) so với năm 
trước. Đây là dấu hiệu tích cực đối với Công ty cho thấy kinh tế Việt Nam nói chung, ngành vận 
tải biển và cảng biển nói riêng đang dần phục hồi.



23 CTCP CẢNG CAM RANH

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Tổ chức và nhân sự của Công ty tính đến ngày 31/12/2020 có tổng cộng 191 người và 
được phân loại theo trình độ lao động, hợp đồng lao động và giới tính.

STT Tính chất phân loại Số lượng (người) Tỷ lệ (%)

I Theo trình độ lao động 191 100,00%
1 Trình độ trên đại học 3 1,60%

2 Trình độ đại học, cao đẳng  54 28,30%

3 Trình độ trung cấp 43 22,50%

4 Công nhân kỹ thuật 28 14,60%

5 Lao động phổ thông  63 33,00%

II Theo loại hợp đồng lao động  191 100,00%
1 Hợp đồng không thời hạn  137 71,70%

2 Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm) 11 5,70%

3 Hợp đồng xác định từ 1-3 năm  43 22,60%

III Theo giới tính 191 100,00%
1 Nam 162 84,80%

2 Nữ  29 15,20%
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PHÂN LOẠI THEO GIỚI TÍNH
Vì chuyên môn công việc là cung cấp dịch vụ 
cảng biển trong thời gian dài nên người lao động 
phải làm việc trong môi trường khó khăn, công 
việc nặng nhọc và cường độ liên tục. Do đó, lao 
động là những người cần 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.

PHÂN LOẠI THEO HỢP ĐỒNG

Công ty đã và 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.

PHÂN LOẠI THEO TRÌNH ĐỘ LAO ĐỘNG

Lao động của Công ty Cổ phần 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 33%. 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 ngành. Lao động có 
trình độ đại học, cao đẳng và trên đại học 
chiếm hơn 28% 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 phải nắm rõ thủ tục hành chính để thực 
hiện công tác quản lý trực tiếp lẫn gián tiếp. 
Phần lao động còn lại chiếm hơn 39% là công 
nhân có trình độ trung cấp, sơ cấp và công 
nhân kỹ thuật yêu cầu có chuyên môn về sử 
dụng máy móc, thiết bị và làm việc trực tiếp tại 
cảng, kho. Ngoài ra, Công ty cũng rất chú trọng 
đào tạo nghiệp vụ nhân viên, thuyền viên, nâng 
cao trình độ chuyên môn, tham gia các khóa 
đào tạo về quản lý và các kỹ năng bổ trợ khác.
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22,60%
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STT Năm Tổng số lượng người lao động (người) Thu nhập bình quân (đồng/người/
tháng)

1 2017 168 8.900.000

2 2018 184 15.300.000

3 2019 189 16.200.000

4 2020 191 14.600.000

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 2020, do ảnh hưởng của 
dịch bệnh Covid-19 thu nhập bình quân/lao động đạt hơn 14,6 triệu đồng/người/tháng, 
giảm 9,8% so với năm 2019.

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

1 Nguyễn Viết Nhâm Tổng Giám đốc 5.401.800 22%
2 Nguyễn Văn Thắng Phó Tổng Giám đốc 11.500 0,05%
3 Nguyễn Thị Thu Thủy Phó Tổng Giám đốc 7.600 0.03%
4 Nguyễn Huy Phương Kế toán trưởng 20.200 0,08%

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH

THU NHẬP BÌNH QUÂN
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GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông: PHẠM HỮU TẤN
Chức vụ: Chủ tịch

Ông: NGUYỄN VIẾT NHÂM
Chức vụ: Thành viên, Tổng giám đốc

Ngày tháng năm sinh 01/01/1965

Quốc tịch Việt Nam

Trình độ chuyên môn Kỹ sư cơ khí, Cử nhân Quản trị kinh doanh

Chức vụ hiện tại tổ chức khác Không

Số cổ phần cá nhân sở hữu 52.600 cổ phần, chiếm 0,21% vốn điều 
lệ

Số cổ phần đại diện sở hữu 5.611.815 cổ phần, chiếm 22,9 % vốn 
điều lệ

Quá trình công tác  - Từ 1987 đến 1993: Công ty cổ phần 
Dịch vụ vận tải ô tô Cam Ranh

 - Từ 1993 đến nay: Cảng Cam Ranh

Ngày tháng năm sinh 12/02/1962

Quốc tịch Việt Nam

Trình độ chuyên môn Kỹ sư khai thác thủy sản, Cử nhân khoa 
học ngành Quản trị kinh doanh

Chức vụ hiện tại tổ chức khác Không

Số cổ phần cá nhân sở hữu 11.400 cổ phần, chiếm 0,05 % vốn điều 
lệ

Số cổ phần đại diện sở hữu 5.390.400 cổ phần, chiếm 22% vốn điều 
lệ

Quá trình công tác  - Từ 11/1985 đến 03/1992: Công tác tại 
Công ty Vận tải thủy bộ Cam Ranh

 - Từ 04/1992 đến nay: Cảng Cam Ranh
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Ông: NGUYỄN VĂN TÀI
Chức vụ: Thành viên

Ông: NGUYỄN ĐẲNG SONG
Chức vụ: Thành viên

Ngày tháng năm sinh 08/05/1969

Quốc tịch Việt Nam

Trình độ chuyên môn Kỹ sư xây dựng

Chức vụ hiện tại tổ chức khác Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và phát triển 
Phú Xuân

Số cổ phần cá nhân sở hữu 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

Số cổ phần đại diện sở hữu 3.497.102 cổ phần, chiếm 14,27 % vốn điều lệ

Quá trình công tác Từ 1989 đến 2001: Cán bộ khảo sát - Công ty tư vấn 
xây dựng công trình thủy I
Từ 2001 đến 07/2017: Giám đốc Công ty tư vấn & 
xây dựng Phú Xuân
Từ 08/2017 đến nay: Giám đốc Công ty cổ phần xây 
dựng và phát triển Phú Xuân

Ngày tháng năm sinh 09/08/1981

Quốc tịch Việt Nam

Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Chức vụ hiện tại tổ chức khác Phó Trưởng Ban - Ban Cảng biển và Dịch 
vụ Hàng hải Tổng Công ty Hàng hải Việt 
Nam

Số cổ phần cá nhân sở hữu 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

Số cổ phần đại diện sở hữu 4.410.400 cổ phần, chiếm 18 % vốn điều lệ

Quá trình công tác Từ 11/2004 đến nay: Công tác tại Tổng Công 
ty Hàng hải Việt Nam
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Ông: HOÀNG QUỐC PHƯƠNG
Chức vụ: Thành viên

Ngày tháng năm sinh 22/05/1980

Quốc tịch Việt Nam

Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Chức vụ hiện tại tổ chức khác Phó Trưởng phòng kinh doanh - Công ty 
cổ phần Cảng Quy Nhơn

Số cổ phần cá nhân sở hữu 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

Số cổ phần đại diện sở hữu 4.410.400 cổ phần, chiếm 18 % vốn điều 
lệ

Quá trình công tác  - Từ 11/2002 đến 05/2012: Công tác tại 
Chi nhánh Tổng Công ty Hàng hải Việt 
Nam tại Cần Thơ

 - Từ 05/2012 đến 06/2019: Công tác tại 
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

 - Từ 01/07/2019 đến nay: Công tác tại 
Công ty CP Cảng Quy Nhơn
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GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT

Bà: DƯƠNG THỊ HỒNG HẠNH
Chức vụ: Trưởng ban

Ngày tháng năm sinh 05/11/1985

Quốc tịch Việt Nam

Trình độ chuyên môn Thạc sỹ kinh tế, tài chính ngân hàng

Chức vụ hiện tại tổ chức khác Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán 
-Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

Số cổ phần cá nhân sở hữu 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

Số cổ phần đại diện sở hữu 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

Quá trình công tác  - Từ 2007 đến 2009: Cán bộ tư vấn 
TCDN - Công ty CP chứng khoán Thủ 
Đô

 - Từ 2009 đến nay: Chuyên viên Ban 
Kế toán - Tổng Công ty Hàng hải Việt 
Nam
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Bà: DƯƠNG THỊ THANH MAI
Chức vụ: Thành viên

Bà: NGUYỄN THỊ NGỌC HÒA
Chức vụ: Thành viên

Ngày tháng năm sinh 13/04/1979

Quốc tịch Việt Nam

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế; Kế toán doanh nghiệp

Chức vụ hiện tại tổ chức khác Nhân viên Phòng Kinh doanh Công ty 
cổ phần Cảng Cam Ranh

Số cổ phần cá nhân sở hữu 19.400 cổ phần, chiếm 0,08 % vốn điều 
lệ

Số cổ phần đại diện sở hữu 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

Quá trình công tác Từ 09/2000 đến nay: Công tác tại Cảng 
Cam Ranh

Ngày tháng năm sinh 28/07/1985

Quốc tịch Việt Nam

Trình độ chuyên môn Cử nhân kế toán, Cử nhân Quản trị Kinh 
doanh

Chức vụ hiện tại tổ chức khác Chức vụ hiện tại tổ chức khác

Số cổ phần cá nhân sở hữu 5.800 cổ phần, chiếm 0,02 % vốn điều lệ

Số cổ phần đại diện sở hữu 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

Quá trình công tác Từ 09/2000 đến nay: Công tác tại Cảng 
Cam Ranh
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GIỚI THIỆU BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ông NGUYỄN VĂN THẮNG
Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Ông NGUYỄN VIẾT NHÂM (Tiểu sử tại mục giới thiệu HĐQT)
Chức vụ: Tổng giám đốc

Ngày tháng năm sinh 27/04/1968

Quốc tịch Việt Nam

Trình độ chuyên môn Kỹ sư Cơ khí; Kỹ sư Xây dựng

Chức vụ hiện tại tổ chức khác Không

Số cổ phần cá nhân sở hữu 11.500 cổ phần, chiếm 0,05% vốn điều 
lệ

Số cổ phần đại diện sở hữu 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

Quá trình công tác - Từ 1999 đến 2000 Công tác tại Trung tâm 
nghiên cứu vật liệu Polime Cam Ranh
- Từ 2000 đến nay Công tác tại CTCP Cảng 
Cam Ranh
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Ông: NGUYỄN HUY PHƯƠNG
Chức vụ: Kế toán trưởng

Bà: NGUYỄN THỊ THU THỦY
Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Ngày tháng năm sinh

Quốc tịch

Trình độ chuyên môn

Chức vụ hiện tại tổ chức khác

29/09/1979

Việt Nam

Trình độ chuyên môn: thạc sỹ QTKD

 Không

Số cổ phần cá nhân sở hữu 7.600 cổ phần, chiếm 0,03% vốn điều lệ

Số cổ phần đại diện sở hữu

Quá trình công tác

0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

Từ 04/2002 đến nay Công tác tại CTCP 

Cảng Cam Ranh

Ngày tháng năm sinh 14/04/1963

Quốc tịch Việt Nam

Trình độ chuyên môn Cử nhân Tài chính; Cử nhân Khoa học

Chức vụ hiện tại tổ chức khác Không

Số cổ phần cá nhân sở hữu 20.200 cổ phần, chiếm 0,08% vốn điều lệ

Số cổ phần đại diện sở hữu 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

Quá trình công tác - Từ 07/1987 đến 03/2002: Công ty cổ phần 
Vật tư Nông nghiệp Khánh Hòa
- Từ 04/2002 đến nay: CTCP Cảng Cam Ranh 
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN

TT Dự án/công trình Giá trị quyết toán/tổng mức đầu tư
được phê duyệt (tr.đ)

1 DA ứng dụng công nghệ thông tin (phần mềm kế
toán (Fast) và khai thác cảng (STOS) 1.058.000

2
DA cải tạo, chuyển đổi công năng Câu lạc bộ 
công nhân thành văn phòng Trung tâm điều 
hành khai thác

1.489.000

3 DA Hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái
khu hành chính trung tâm HC-A 879.000

Tổng mức đầu tư: 3.426.000

Trong năm, Công ty đã triển khai thực hiện các dự án đầu tư sau:

STT Dự án/công trình Quy mô/khối lượng
Tiến độ

Tổng mức đầu tư 
(tỷ.đ)Khởi công Hoàn thành

I DA chuyển tiếp từ năm 2020

1

Dự án nâng cao năng lực 
khai thác cầu cảng- cảng 
Ba Ngòi

Cầu dẫn dài 135m, 
rộng 15m; Trụ neo 
tàu; Nạo vét khu 
nước, vũng quay 
tàu

10/2020 09/2022 58
(Nâng cấp bến số 1 lên 
50.000 DWT và bến 2 lên 
70.000 DWT giảm tải)

2 Dự án Kho bãi phía tây 2,3ha 06/2021 09/2022 11

3 DA nạo vét duy tu luồng
hàng hải

Độ sâu 13,5m - dài 
2,3km 02/2020 1,5

4 Cẩu đi động/cố định 40-45 tấn 09/2021 09/2022 35

II DA khởi công năm 2021
1 Đầu tư XDCB

1.1 Hệ thống điện NLMT cầu
cảng 6 Kwp 06/2021 09/2021 0,5

1.2 Thảm nhựa đường trục T1 736m 09/2021 11/2021 5

2 Mua sắm  thiết bị
2.1 Băng tải làm hàng rời 03/2021 12/2021 6
2.2 Trạm cân 80T Cân điện tử 80T 03/2021 06/2021 1

Tổng cộng 118

Nhằm nâng cao năng lực khai thác cảng, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của Công 
ty; tăng cường sức cạnh tranh, giữ chân khách hàng cũ, thu hút khách hàng mới, trong năm 
2021 Công ty sẽ thực hiện đầu tư xây dựng và mua sắm thiết bị sản xuất cụ thể:
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Từ đầu năm 2020 đến nay, khoản phải thu của khách hàng giảm 19,8%. Khoản trả trước 
cho người bán tăng hơn 234,17% so với đầu năm 2020. Tuy nhiên, Công ty vẫn còn 
những khoản phải thu quá hạn thanh toán phần lớn đến từ Công ty Cổ phần Khoáng 
sản và Đầu tư Khánh Hòa (chiếm 43,3% khoản Dự phòng các khoản phải thu khó đòi).

KHOẢN PHẢI THU

Khoản mục 31/12/2019
ĐVT: Triệu đồng 

31/12/2020   % Tăng giảm
Phải thu khách hàng 11.543 9.258 -19,80%
Trả trước cho người bán 224 748,53 234,17%
Các khoản phải thu khác 500,3 551,98 10,33%
Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 982 925,41 -5,76%

Các khoản phải thu ngắn hạn 11.285 9.633 -14,64%
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KHOẢN PHẢI TRẢ

ĐVT:Triệu đồng

Khoản mục 2019 2020 % Thay đổi % Tỷ trọng

Nợ ngắn hạn 30.700 24.693 -19,57% 100%

Phải trả người bán ngắn hạn 1.554 2.312 48,72% 9,36%

Người mua trả tiền trước ngắn hạn 16 1.285 8046,18% 5,21%
Thuế và các khoản phải nộp Nhà 
nước 915 865 -5,48% 3,50%

Phải trả người lao động 13.472 8.522 -36,74% 34,51%

Chi phí phải trà ngắn hạn 120 170 41,27% 0,69%

Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 2.408 2.408 0,00% 9,75%

Phải trả ngán hạn khác 315 360 14,29% 1,46%

Dự phòng phải trả ngắn hạn 2.000 0 -100,00% 0,00%

Vay và nợ ngắn hạn 8.000 8.000 0,00% 0,00%

Quỹ khen thưởng, phúc lợi 1.900 771 -59,42% 3,12%

Nợ dài hạn 53.789 17.380 -52,81% 100%

Vay và nợ dài hạn 46.000 12.000 -73,91% 47,28%

Doanh thu chưa thực hiện 7.789 5.380 -30,92% 21,20%

So với đầu năm 2020, khoản nợ ngắn hạn ở cuối kỳ kế toán giảm 19,57%. Việc 
khoản nợ ngắn hạn trong năm nay giảm mạnh là do dịch bệnh đã tác động xấu 
đến tình hình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, Công ty đã chủ động lên 
phương án kiểm soát, cơ cấu lại các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn để thích ứng 
với điều kiện kinh tế khó khăn. Cụ thể, khoản phải trả cho người lao động giảm 
gần 4,95 tỷ đồng so với năm 2019, quỹ khen thưởng và phúc lợi giảm 59,42%.  

Công ty vẫn tiếp tục sử dụng nguồn vốn 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 bao gồm: hệ thống đường, điện, kho bãi theo nhu cầu của 
khách hàng: Alumina, than, dăm gỗ, đá xây dựng và các thiết bị phục vụ cho nhu 
cầu sản xuất của Công ty.
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Khoản mục ĐVT 2019 2020

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,57 1,06

Hệ số thanh toán nhanh Lần 1,54 1,03

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản Lần 0,23 0,13

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 0,31 0,15

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 92,65 96,84

Vòng quay tổng tài sản Vòng 0,43 0,41

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS) % 14,06 17,21

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) % 8,29 8,57

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA) % 6,09 6,98

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/ Doanh 
thu thuần % 18,84 20,26

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU
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Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán năm 2020 
giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Điều này 
được lý giải bởi tiền và các khoản tương đương 
tiền giảm mạnh.Từ cuối năm 2019, Công ty 
tăng cường trả nợ vay dài hạn - trả trước hạn 
theo kế hoạch khế ước bằng tiền và các khoản 
tương đương tiền, làm cho khoản mục tiền và 
tương đương tiền giảm gần 56,3% so với năm 
2019. Bên cạnh đó, các khoản mục khác trong 
tài sản ngắn hạn cũng đồng thời giảm. Nợ ngắn 
hạn của Công ty trong năm nay cũng ghi nhận 
mức giảm 19,57% so với năm 2019. Các chỉ 

số về khả năng thanh toán của Công ty đều 
duy trì trên mức 1,0 vì vậy Công ty vẫn có thể 
đảm bảo thanh toán được các khoản nợ ngắn 
hạn, đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh 
liên tục Công ty trong năm đã chủ động lên 
kế hoạch cụ thể để tránh rơi vào tình thế bị 
động về thanh khoản. Công ty duy trì lượng 
tiền mặt hợp lý để đảm bảo thanh toán các 
nghĩa vụ nợ ngắn hạn và sử dụng vốn hiệu 
quả.

CƠ CẤU VỐN

Trong khi vốn chủ sở hữu không có nhiều biến động thì tổng nợ của Công ty tiếp tục giảm mạnh 
lên tới 50,2% so với năm 2019 làm hệ số nợ giảm. Công ty đã thu xếp tài chính thanh toán các 
khoản nợ vay. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn đã giảm 73,91% so với năm 2019.
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KHẢ NĂNG SINH LỜI

Doanh thu năm 2020 tuy giảm 13,42% so với năm 2019, nhưng số lượng đơn hàng của Công ty 
trong năm nay tăng so với năm 2019. Các mặt hàng này có đặc điểm chi phí khai thác thấp, tỷ suất 
sinh lợi cao do vậy lợi nhuận sau thuế tăng so với năm trước. Các chỉ số ROS, ROA, ROE đều tăng 
lần lượt 17,2%, 8,57%, 6,98% so với năm 2019. Đây là thành quả đáng khích lệ cho Ban lãnh đạo, 
cũng như toàn thể CBCNV của Công ty đã cùng nhau quyết tâm vượt qua những khó khăn thời 
khủng hoảng dịch bệnh để duy trì mức tăng trưởng.

Trong năm 2020, vòng quay tổng tài sản đạt 
0,41 giảm nhẹ so với năm 2019, do dịch bệnh 
Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh 
tế nói chung và tình hình hoạt động kinh doanh 
của Công ty nói riêng, doanh thu Công ty giảm 
13,42% so với năm 2019, từ đó làm giảm hiệu 
quả sử dụng tài sản của Công ty.
Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh hoạt động 
trong lĩnh vực cảng biển, chuyên cung cấp dịch 
vụ: bốc hàng, vận tải và hỗ trợ vận tải đường 
thủy khác. Vì 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 hàng tồn kho đã giảm 
27,95% so với năm trước, nâng vòng quay hàng 
tồn kho năm 2020 đạt mức 96,93 vòng. Công 
ty hạn chế các hoạt động  dịch vụ chưa hiệu 

NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

quả để duy trì tốt việc sử dụng tài sản trong 
việc chuyên môn hóa hoạt động kinh do-
anh chính, mang lại những hiệu quả tuy nhỏ 
nhưng cũng đáng chú ý trong năm. 
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TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN CHỦ SỞ HỮU

STT Loại cổ đông Số lượng 
cổ đông Số cổ phiếu Giá trị (đồng) Tỷ lệ sở hữu/

VĐL

I Cổ đông trong nước 238 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 2 3.499.502  34.995.020.000 14,28%

3 Cổ đông cá nhân 235 1.131.100  11.311.000.000 4,62%

II Cổ đông nước ngoài 0 0  - 0,00%

1 Cá nhân 0 0  - 0,00%

2 Tổ chức 0 0  - 0,00%

III Cổ phiếu quỹ 1 48.200  482.000.000 0,20%

Tổng cộng 239 24.501.817  245.018.170.000 100,00%

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 
-CTCP nắm giữ vốn góp chi phối hơn 80% 
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do 
đó, hoạt động kinh doanh cũng như huy 
động vốn chịu sự chi phối của Tổng công 

ty Hàng hải Việt Nam. 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 2020, Công ty không thực hiện 
các hoạt động làm thay đổi vốn đầu tư của 
chủ sở hữu.
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TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG

Bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu là trách nhiệm chung của cả cộng đồng và 
doanh nghiệp. Công ty nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với sự phát triển bền vững 
của cộng đồng và xã hội, chính vì vậy Công ty hằng năm vẫn thực hiện đánh giá và duy 
trì hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Bên cạnh đó, 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 về môi trường. Công ty lập báo cáo định kỳ hằng 
năm gửi về Sở Tài nguyên Môi trường, Phòng Cảnh sát Môi trường. Công ty đã tuân thủ 
nghiêm ngặt các quy định bảo vệ môi trường.

Công ty tiếp tục 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 tiến hành 
thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt, hàng hóa rơi vãi cũng như thu dọn các chất thải 
nguy hại.
Sự cố tràn dầu luôn đe dọa gây ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng, Công ty đã chủ động 
tổ chức diễn tập các tình huống giả định để 
kịp thời ngăn ngừa cũng như ứng phó khi có 
sự cố tràn dầu xảy ra dưới sự giám sát của 
đại diện cảng vụ Hàng hải Nha Trang.

Ngoài ra, Công ty còn chú trọng đến vấn 
đề phòng tránh rủi ro cháy nổ ở kho bãi 
và trên tàu. Công ty thường xuyên 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, sửa 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. Công ty trong năm đã 

nâng cấp hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng 
đường nội bộ, chiếu sáng cầu cảng, kho bãi 
và thay thế dần các thiết bị đèn chiếu sáng 
cao áp bằng đèn Led để giảm độ nóng gây 
hiệu ứng nhà kính và tiết kiệm điện.

Công ty đã đầu tư mới xe quét đường nhằm 
đảm bảo vệ sinh môi trường, đẩy mạnh 
phong trào “Phát huy sáng kiến - cải tiến kỹ 
thuật, công nghệ”, đưa ứng dụng khoa học 
công nghệ vào quy trình xếp dỡ và luôn cải 
tiến để phù hợp hơn với thực tiễn sản xuất 
nhằm nâng cao hiệu quả, năng suất, đảm 
bảo an toàn, sức khoẻ cho người lao động và 
vệ sinh môi trường.

Công ty đã duy trì tổ chức dọn vệ sinh khu 
vực cơ quan làm việc vào chiều thứ 6 hàng 
tuần. Thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh, 
phát quang khu vực văn phòng làm việc, kho 
bãi, trục đường nội bộ của Cảng.
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BÁO CÁO CỦA
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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TRỤ SỞ CÔNG TY
BÁO CÁO CỦA
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



43 CTCP CẢNG CAM RANH

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Chỉ tiêu Đơn vị TH 2019 TH 2020 % TH 2020/ TH 2019

Sản lượng Tấn 2.972.957 2.088.972 70,27%
Doanh thu thuần  Tr.đồng  159.962 138.417 86,53%
Giá vốn hàng bán  Tr.đồng  95.662 84.404 88,23%
Lợi nhuận từ HĐKD Tr.đồng 30.117 28.058 93,16%
Lợi nhuận khác Tr.đồng -225 202 -89,78%
Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 29.891 28.260 94,54%
Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 22.484 23.825 105,96%

Doanh thu thuần năm 2020 đạt gần 138,42 tỷ đồng giảm hơn 13,42% so với năm 2019. Tuy 
nhiên, lợi nhuận sau thuế cao hơn so với cùng kỳ, vượt kế hoạch đề ra 5,89%. Sản lượng hàng 
qua cảng năm 2020 đạt 2,088 triệu tấn giảm 29,73% so với năm 2019 và chỉ hoàn thành 68% 
so với kế hoạch đã đề ra. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc dịch bệnh Covid-19 đã tác động tiêu 
cực đến sản xuất thương mại, làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trong 
đến hoạt động xuất nhập khẩu và từ đó làm giảm hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty 
trong năm qua.
Trong năm 2020, lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng 5,96% so với năm 2019. Nguyên nhân 
chủ yếu do tác động Nghị định 114/2020/NĐ-CP nhằm mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp trước 
những khó khăn do Đại dịch Covid-19 gây ra, Nghị định này hướng dẫn giảm 30% thuế thu nhập 
doanh nghiệp trong năm 2020, Công ty thuộc đối tượng được xét miễn giảm thuế. 

Hàng đá xây dựng xuất khẩu chủ yếu 
xuất sang thị trường Singapore và Băng-
La-Đét, nhưng tại một số thời điểm trong 
năm, dịch bệnh Covid-19 bùng phát 
mạnh, Chính phủ các nước phải dừng các 
hoạt động xây dựng dẫn đến sản lượng 
hàng đá xây dựng xuất khẩu sang các 
thị trường này bị sụt giảm mạnh, chỉ đạt 
khoảng 33% so với kế hoạch cả năm. 
Bên cạnh đó, giá cả mặt hàng này trên thị 
trường Thế giới trong năm giảm hơn so 
với năm 2019 do cung lớn hơn cầu, dẫn 
đến khó khăn cho việc xuất khẩu hàng 
hóa của khách hàng.

Hàng dăm gỗ xuất khẩu chủ yếu xuất 
sang thị trường Nhật Bản, nhưng do ảnh 
hưởng bởi dịch Covid-19, nhu cầu và giá 
dăm gỗ trên thị trường Thế giới giảm, các 
khách hàng chủ yếu bán cầm chừng để 
duy trì hoạt động. Sản lượng hàng dăm gỗ 
thông qua cảng trong năm tuy nhìn chung 
ổn định nhưng không đạt kế hoạch đề ra.

Hàng dăm gỗ xuất khẩuHàng đá xây dựng xuất khẩu
C C RC C R
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Mặt hàng cá đông lạnh nhập khẩu có mức đạt chỉ bằng 16,7% so với kế hoạch. Nguyên 
nhân đạt thấp là do mặt hàng này được nhập khẩu, chế biến đóng hộp và chủ yếu xuất 
sang thị trường Mỹ và Châu Âu, nhưng 02 thị trường này trong năm cũng bị ảnh hưởng 
nghiêm trọng bởi dịch bệnh Covid-19, dẫn đến các đơn hàng bị hủy. 

Đối với các mặt hàng khác như clinker, xi 
măng, cát trắng, thiết bị xuất, nhập nội địa 
có mức tăng trưởng khá tốt. Cụ thể như 
mặt hàng clinker đạt 141,6% so với kế 
hoạch; hàng xi măng đạt 301,5% so với kế 
hoạch; hàng cát trắng đạt 121,3% so với 
kế hoạch; hàng thiết bị đạt 271% so với kế 
hoạch. Nguyên nhân, các mặt hàng này 
có thị trường ổn định, bên cạnh đó Công ty 
đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho khách 
hàng, hoặc phối hợp cùng với các đối tác 
thực hiện chuỗi logictics để tăng năng lực 
cạnh tranh, đưa hàng xuất, nhập qua cảng. 
Tuy nhiên, các mặt hàng này có sản lượng 
không lớn. 

Đối với mặt hàng container nội địa, với sự 
nỗ lực, cố gắng rất lớn của các bên, hiện tại 
tuyến container đã được Cảng Cam Ranh 
cùng với ICD Cam Ranh và Tân Cảng 

Shipping phối hợp thiết lập, khai trương 
mở tuyến trong tháng 06/2020. Số lượt tàu 
container đến cảng để bốc xếp containe 
trong năm 2020 là 09 lượt tàu, sản lượng 
đạt khoảng 6.258 tấn. Tuy nhiên, hiện vẫn 
còn rất nhiều khó khăn trong việc duy trì 
hoạt động của tuyến như: Giá dịch vụ của 
chuỗi cung ứng gặp cạnh tranh rất lớn của 
vận tải bằng đường bộ; thời tiết các tháng 
cuối năm không thuận lợi, bão gió nhiều 
ảnh hưởng đến lịch trình vận tải của hãng 
tàu; trang thiết bị, phương tiện xếp dỡ, kho, 
bãi chứa hàng giữa các đầu mối không 
đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt 
ra; ICD Cam Ranh chưa được quy hoạch, 
công bố và cấp phép hoạt động, dẫn đến 
khó khăn cho việc thực hiện chuỗi cung 
ứng dịch vụ logictics cho khách hàng.

Hàng cá đông lạnh

Hàng hóa khác
C C R
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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, doanh nghiệp có bề dày hoạt 
động nên đội ngũ quản lý và công nhân kỹ thuật có 
kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Chính sách mở cửa và hội nhập toàn diện của đất nước 
trong thời gian tới sẽ mang đến cho Công ty các cơ hội 
hợp tác và phát triển thị trường cũng như thực hiện liên 
doanh, liên kết với các Cảng trong khu vực, tận dụng 
hết khả năng, kinh nghiệm và trang thiết bị bốc xếp.

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.

Hạn chế về kết nối hệ thống hạ tầng sau cảng: vị trí Cảng 
Cam Ranh nằm trong trung tâm thành phố Cam Ranh, 
khu dân cư do vậy hạn chế loại hàng hóa có độ phát 
tán môi trường. Trong tương lai, nếu những tuyến 
đường chính từ cảng không mở rộng thì sẽ ảnh hưởng 
đến năng suất vận chuyển hàng hóa đi và đến Cảng 
Cam Ranh.

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.
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O T

Theo quy hoạch của tỉnh Khánh Hòa thì Cam Ranh 
thuộc khu trọng điểm kinh tế phía Nam để phát triển 
các khu công nghiệp 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 trong thời gian tới.

Cảng Cam Ranh 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.
Cảng Nha Trang đã quy hoạch chuyển thành Bến tàu 
khách quốc tế, do vậy một phần hàng hóa về Cảng 
Nha Trang hiện nay sẽ dịch chuyển về Cảng Cam 
Ranh.

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 doanh 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.
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Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tình hình tài sản của Công ty tiếp tục duy trì cơ cấu ổn định. Tỷ trọng lớn ở tài sản dài hạn 
bởi đặc thù của các doanh nghiệp ngành cảng biển. Tổng tài sản của Công ty trong năm 
qua giảm 10,38% so với năm 2019, trong đó tài sản ngắn hạn giảm 22 tỷ, tài sản dài hạn 
giảm 15,3 tỷ. Nguyên nhân là do trong năm Công ty đã chi trả các khoản nợ vay ngân 
hàng. Bên cạnh đó giá trị máy móc thiết bị được mua mới tăng lên nhưng chịu khoản chi 
phí khấu hao lớn gần 19 tỷ đồng trong năm nên đã làm giảm giá trị tổng tài sản trong năm 
2020.

Tình hình tài sản

Khoản mục

Năm 2019 Năm 2020

Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%)

Tài sản ngắn hạn  48.149 13,37%  26.116 8,09%

Tài sản dài hạn  311.873 86,63%  296.524 91,91%

Tổng tài sản  360.022 100,00%  322.640 100,00%
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Tổng nợ trong năm 2020 đã giảm một cách rõ rệt. Tổng nợ giảm hơn 50,2% so với năm 
2019. Khoản nợ ngắn hạn năm 2020 giảm gần 19,57% so với năm 2019, trong năm khoản 
phải trả cho người lao động đã giảm gần 37% so với năm 2019. Nếu năm 2019 khoản nợ 
vay dài hạn là 46 tỷ đồng thì đến năm 2020 chỉ còn 12 tỷ đồng, giảm gần 73,91%so với 
năm 2019. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn do dịch bệnh Covid-19 hoành hành và kéo 
dài Công ty đã chủ động cơ cấu lại nguồn vốn để thích ứng với điều kiện kinh doanh trong 
giai đoạn khó khăn.

Tình hình nợ

Khoản mục

Năm 2019 Năm 2020

Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%)

Nợ ngắn hạn  30.700 36,34%  24.693 58,69%

Nợ dài hạn  53.789 63,66%  17.380 41,31%

Tổng nợ phải trả  84.489 100,00%  42.073 100,00%

TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ QUA CÁC NĂM
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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.

 - 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.

 - Tiếp tục duy trì hợp tác với 
ICD Cam Ranh để khôi phục 
tuyến container nội địa.

 - Lấy nguồn nhân lực làm trọng 
tâm của sự phát triển, nhất 
là bộ phận kinh doanh, mar-
keting: 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.

Về chiến lược kinh doanh

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.

Sản phẩm mới thị trường mới



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 50

NHỮNG CẢI TIẾN TRONG NĂM VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

 - 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.

Mục tiêu phát triển

 - 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.

Thị trường và khách hàng mục tiêu

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

STT Chỉ tiêu Đơn vị Thực hiện 2020 Kế hoạch 2021 So sánh
1 Sản lượng Tấn 2.088.972 2.700.000 29,30%
2 Doanh thu thuần Tr.đồng 138.417 160.000 15,60%

3 Lợi nhuận từ HĐKD Tr.đồng 28.058 30.900 10,10%
4 Lợi nhuận khác Tr.đồng 202 100 -50,50%
5 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 28.260 31.000 9,70%
6 Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 23.825 24.800 4,10%
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Cơ cấu xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch

Căn cứ vào công tác điều tra thị trường, tình 
hình kế hoạch hàng hóa của các chủ hàng 
thông qua cảng năm 2021, 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 2020
Khảo sát, phân tích và dự báo thị trường cho 
năm 2021, nhu cầu thực tiễn của chủ hàng 
đã và sắp ký hợp đồng khai thác hàng qua 
cảng (bao gồm một số mặt hàng mới dự 
kiến sẽ phát sinh), bao gồm:

Khảo sát nhu cầu thị trường, khách hàng; 
tập trung trọng điểm thị trường khu vực Nam 
Trung Bộ và Tây Nguyên.

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.

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.

Tổng sản lượng kế hoạch 2021 trên 2,7 
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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Nguyên nhân tăng/giảm (Phân tích nguồn hàng)

Trong cơ cấu sản lượng theo kế hoạch, hai 
mặt hàng chính là hàng dăm gỗ và đá xây 
dựng xuất khẩu chiếm tỷ trọng khoảng gần 
80% tổng sản lượng hàng thông qua cảng 
hàng năm. Tuy nhiên, 02 mặt hàng này trong 
năm đạt mức rất thấp, chỉ bằng 62,72% so 
với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó:

 - Hàng dăm gỗ xuất khẩu chủ yếu xuất 
sang thị trường Nhật Bản, nhưng do ảnh 
hưởng bởi dịch Covid-19, nhu cầu và giá 
dăm gỗ trên thị trường Thế giới giảm, 
các khách hàng chủ yếu bán cầm chừng 
để duy trì hoạt động. Sản lượng hàng 
dăm gỗ thông qua cảng trong năm tuy 
nhìn chung ổn định nhưng không đạt kế 
hoạch đề ra.

 - Hàng đá xây dựng xuất khẩu chủ yếu 
xuất sang thị trường Singapore và Băng-
La- Đét, nhưng tại một số thời điểm trong 
năm, dịch bệnh Covid -19 bùng phát 
mạnh, Chính phủ các nước phải dừng 
các hoạt động xây dựng dẫn đến sản 
lượng hàng đá xây dựng xuất khẩu sang 
các thị trường này bị sụt giảm mạnh, chỉ 
đạt khoảng 33% so với kế hoạch cả năm. 
Bên cạnh đó, giá cả mặt hàng này trên 
thị trường Thế giới trong năm giảm hơn 
so với năm 2019 do cung lớn hơn cầu, 
dẫn đến khó khăn cho việc xuất khẩu 
hàng hóa của khách hàng.

 - Mặt hàng cá đông lạnh nhập khẩu có 
mức đạt chỉ bằng 16,7% so với kế hoạch. 
Nguyên nhân đạt thấp là do mặt hàng 

này được nhập khẩu, chế biến đóng hộp 
và chủ yếu xuất sang thị trường Mỹ và 
Châu Âu, nhưng 02 thị trường này trong 
năm cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng 
bởi dịch bệnh Covid-19, dẫn đến các 
đơn hàng bị hủy. 

 - Hàng vật liệu xây dựng xuất nội địa đi các 
đảo lượng hàng xuất qua cảng không đạt 
được mức kỳ vọng do các dự án ở các 
đảo bị hoãn, hoặc giãn tiến độ, đồng thời 
hiện cũng đang gặp cạnh tranh từ các 
Cảng Vĩnh Tân và Cảng Ninh Chữ.

Đối với các mặt hàng khác như clinker, xi 
măng, cát trắng, thiết bị xuất, nhập nội địa 
có mức tăng trưởng khá tốt. Cụ thể như mặt 
hàng clinker đạt 141,6% so với kế hoạch; 
hàng xi măng đạt 301,5% so với kế hoạch; 
hàng cát trắng đạt 121,3% so với kế hoạch; 
hàng thiết bị đạt 271% so với kế hoạch. 
Nguyên nhân, các mặt hàng này có thị 
trường ổn định, bên cạnh đó Công ty đã có 
nhiều chính sách hỗ trợ cho khách hàng, 
hoặc phối hợp cùng với các đối tác thực hiện 
chuỗi logictics để tăng năng lực cạnh tranh, 
đưa hàng xuất, nhập qua cảng. Tuy nhiên, 
các mặt hàng này có sản lượng không lớn. 
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

Cảng Cam Ranh báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty trong 
năm 2020 như sau:
Tiêu thụ năng lượng:
 -  Dầu Diesel: 87.906 lít    
 -  Xăng: 7.658 lít 
 -  Nhớt: 579 lít
 -  Điện: 496.062 Kw/h (Sản xuất, sinh hoạt và kinh doanh)
Tiêu thụ nước:
 -  Nước: 22.453 m3 (Sinh hoạt và kinh doanh)
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 để vận hành và 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 tránh 
lãng phí góp một phần nhỏ trong việc bảo vệ môi trường tại cơ sở làm việc cũng như với 
địa phương.

Vấn đề môi trường



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 54

Với vị thế là một doanh nghiệp lớn 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.

Trách nhiệm xã hội
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Về lao động

Chính sách đào tạo cho CBCNV năm 2020

Với phương châm lấy con người làm trọng 
tâm của sự phát triển, trong năm qua Công 
ty đã ưu tiên phát triển nguồn nhân lực. 
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. Trong năm qua, 
Công ty đã cử rất nhiều cán bộ, công nhân 
viên đi học tập các lớp về chuyên môn,   
nghiệp vụ, lý luận chính trị; phối hợp với 

các trường, trung tâm đào tạo tổ chức các lớp 
đào tạo về văn hóa doanh nghiệp cho toàn thể 
cán bộ, công nhân viên; tổ chức đào tạo cho 
36 công nhân về nghiệp vụ bốc xếp hàng hóa; 
tự tổ chức đào tạo cho 17 cán bộ, công nhân 
viên về nghiệp vụ khai thác cảng biển và Anh 
văn chuyên ngành hàng hải; đồng thời cử rất 
nhiều cán bộ, công nhân viên tham gia các 
lớp đào tạo trực tuyến do Tổng công ty Hàng 
hải Việt Nam tổ chức. 
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.

Công tác tuyển dụng lao động đáp ứng nhu 
cầu sản xuất, kinh doanh của Công ty, nhất 
là lao động có trình độ chuyên môn, lao động 
kỹ thuật cao luôn được quan tâm. Trong năm, 
Công ty đã tuyển dụng 08 lao động, trong đó 
02 lao động có trình độ thạc sĩ, 06 lao động 
có trình độ chuyên môn, tay nghề, đạo đức, 
phẩm chất tốt để bố trí bổ sung lao động cho 
các đơn vị, tổ đội trực thuộc. Qua thử việc, các 
lao động đã thể hiện được năng lực, tay nghề, 
tinh thần, thái độ làm việc, hoàn thành tốt các 
nhiệm vụ được giao.



Chính sách lương thưởng phúc lợi cho CBCNV

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.

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.

Mặc dù tình hình kinh doanh của Công 
ty trong năm 2020 gặp rất nhiều khó 
khăn, bình quân ca lao động của khối 
trực tiếp sản xuất chỉ đạt 19 ca/tháng 
(năm 2019 là 23 ca/tháng), nhưng 
Công ty vẫn cố gắng duy trì và thực 
hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho 
người lao động, như: tiền lương, thưởng, 
đóng BHXH, BHYT, THTN, BHTNLĐ, 
đồng thời luôn quan tâm, chăm lo đời 
sống vật chất, tinh thần cho người lao 
động, tổ chức các đợt về nguồn, thăm 
hỏi hiếu hỉ, tặng quà cho các gia đình 
nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, giúp 
người lao động yên tâm công tác, gắn 
bó với Công ty và vươn lên trong cuộc 
sống.
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BÁO CÁO CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

1 Phạm Hữu Tấn Chủ tịch 5.611.815 22,90%

2 Nguyễn Viết Nhâm Thành viên 5.390.400 22,00%

3 Nguyễn Văn Tài Thành viên 3.497.102 14,27%
4 Nguyễn Đẳng Song Thành viên 4.410.400 18,00%
5 Hoàng Quốc Phương Thành viên 4.410.400 18,00%

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Tiếp bước thành công của năm 2019, ngay từ 
đầu năm 2020, Hội đồng quản trị và Ban điều 
hành công ty đã đẩy mạnh việc khảo sát, nắm 
vững tình hình thị trường, tận dụng thời cơ, 
đặt ra mục tiêu tăng trưởng và quyết tâm thực 
hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch 
SXKD đề ra. Tuy nhiên, tình hình kinh tế, 
chính trị Thế giới của năm 2020 xảy ra nhiều 
diễn biến phức tạp, khó lường. Trong đó, căng 
thẳng thương mại, công nghệ Mỹ-Trung và 
địa chính trị giữa các nước đã ảnh hưởng đến 
hoạt động thương mại toàn cầu; Dịch bệnh 
Covid-19 bùng phát mạnh, lan rộng, kéo dài 
từ đầu năm, cùng với đó biến đổi khí hậu, 
thiên tai, lũ lụt, sạt lở, giông lốc xảy ra ở nhiều 
nơi làm sụt giảm các hoạt động giao thương 
hàng hóa giữa các quốc gia và châu lục. Ở 
trong nước, tình hình kinh tế, xã hội bị ảnh 
hưởng nặng nề, nhiều doanh nghiệp có thời 

điểm phải dừng hoạt động, hoặc hoạt động cầm 
chừng để duy trì sản xuất, kinh doanh, cố gắng 
vượt qua giai đoạn khó khăn. Nền kinh tế Thế 
giới và trong nước những tháng cuối năm tuy có 
dần hồi phục nhưng chậm và còn tiềm ẩn rất 
nhiều rủi ro. Tại khu vực Nam Trung bộ và Tây 
nguyên, thị trường hàng hóa sụt giảm sản lượng 
do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Sự xuất 
hiện hàng loạt các cảng mới tại khu vực vốn đã 
có thị trường hạn hẹp, dẫn tới thực trạng dư 
cung khiến cạnh tranh ngày càng quyết liệt 
hơn, đặc biệt tại khu vực cụm cảng Vân Phong - 
Bắc Khánh Hòa và cụm cảng Vĩnh Tân - Bình 
thuận. Tất cả các vấn đề trên tạo nên một bức 
tranh với nhiều gam màu xám cho hoạt động 
quản lý, khai thác cảng tại khu vực, trong đó có 
Cảng Cam Ranh.
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Hoạt động sản xuất kinh doanh qua các thời điểm

Trước khó khăn chung của nền kinh tế bị 
ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, doanh thu 
hoạt động sản xuất kinh doanh của CTCP 
Cảng Cam Ranh giảm 13,42% so với năm 
2019. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của 
Công ty tăng 5,96% so với năm 2019 nhờ 
vào việc chi phí thuế thu nhập doanh ng-
hiệp hiện hành giảm 42,27% so với năm 
2019 và số lượng đơn hàng của Công ty 
trong năm nay tăng so với năm 2019. Các 
mặt hàng này có đặc điểm chi phí khai thác 
thấp, tỷ suất sinh lợi cao do vậy lợi nhuận 
sau thuế tăng so với năm trước. 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 năm 
2020 đồng thời thúc đẩy chuyên môn hóa 
năng lực kinh doanh cho cả Công ty. Đây 
chính là động lực để CTCP Cảng Cam 
Ranh tiếp tục nâng cao các giá trị của mình 
trong năm tiếp theo.

Trong bối cảnh rất nhiều khó khăn trên, Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty đã nhận định, 
nắm bắt tình hình, đề ra nhiều giải pháp, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, cùng với đó là 
sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, sự hỗ trợ tạo điều kiện thuận 
lợi từ phía Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan, ban, ngành hữu quan trong Tỉnh; 
đặc biệt là sự đoàn kết, phát huy tính năng động sáng tạo, tinh thần vượt khó và ý thức thực hành 
tiết kiệm của toàn thể cán bộ công nhân viên đã giúp Công ty thực hiện và đạt được kết quả của 
năm 2020 cụ thể như sau.
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Hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm

Doanh thu thuần Giá vốn hàng bán Lợi nhuận sau thuế 
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ĐÁNH GIÁ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ BAN ĐIỀU HÀNH

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 2020 
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 2020. 

Ban điều hành Cảng Cam Ranh cũng đã nỗ lực, chủ động nghiên cứu, xây dựng và triển 
khai nhiều giải pháp trong điều kiện nguồn 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.

CÁC KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 - 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.

Mục tiêu phát triển

 - 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.

Thị trường và khách hàng

STT Chỉ tiêu Đơn vị Thực hiện 2020 Kế hoạch 2021 Tăng giảm
1 Sản lượng Tấn 2.088.972 2.700.000 29,30%
2 Doanh thu thuần Tr.đồng 138.497 160.000 13,44%

3 Lợi nhuận từ HĐKD Tr.đồng 28.058 30.900 10,10%
4 Lợi nhuận khác Tr.đồng 202 100 -50,50%
5 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 28.260 31.000 9,70%
6 Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 23.825 24.800 4,10%
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Năm 2021 được dự báo sẽ là một năm tiếp tục đầy khó khăn đối với Cảng Cam Ranh 
trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh doanh và cung cấp dịch vụ. Đại dịch 
Covid-19 trên thế giới vẫn chưa được khống chế, đang diễn biến phức tạp, khó lường; 
các yếu tố bất lợi về thị trường hàng hóa, về cạnh tranh, lôi kéo nguồn hàng, khách hàng 
giữa các cảng trong khu vực... chắc chắn sẽ tạo nên một áp lực lớn cho doanh nghiệp 
trong việc triển khai thực hiện và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch 
đã đề ra.
Trên cơ sở công tác điều tra, khảo sát, phân tích thị trường, tình hình kế hoạch hàng hóa 
của các chủ hàng thông qua cảng năm 2020; mức độ cạnh tranh của các cảng trong khu 
vực, dự kiến cơ cấu sản lượng hàng hóa năm 2021 và đặc điểm tình hình phát triển cơ sở 
hạ tầng tại địa phương và khu vực. Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 
2021.

Cơ sở xây dựng kế hoạch

Hàng dăm gỗ xuất khẩu chủ yếu xuất 
sang thị trường Nhật Bản, nhưng do ảnh 
hưởng bởi dịch Covid-19, nhu cầu và giá 
dăm gỗ trên thị trường Thế giới giảm, các 
khách hàng chủ yếu bán cầm chừng để 
duy trì hoạt động. Sản lượng hàng dăm gỗ 
thông qua cảng trong năm tuy nhìn chung 
ổn định nhưng không đạt kế hoạch đề ra.

Hàng đá xây dựng xuất khẩu chủ yếu 
xuất sang thị trường Singapore và Băng-
La-Đét, nhưng tại một số thời điểm trong 
năm, dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh, 
Chính phủ các nước phải dừng các hoạt 
động xây dựng dẫn đến sản lượng hàng 
đá xây dựng xuất khẩu sang các thị trường 

này bị sụt giảm mạnh, chỉ đạt khoảng 33% 
so với kế hoạch cả năm. Bên cạnh đó, giá 
cả mặt hàng này trên thị trường Thế giới 
trong năm giảm hơn so với năm 2019 do 
cung lớn hơn cầu, dẫn đến khó khăn cho 
việc xuất khẩu hàng hóa của khách hàng.

Mặt hàng cá đông lạnh nhập khẩu có 
mức đạt chỉ bằng 16,7% so với kế hoạch. 
Nguyên nhân đạt thấp là do mặt hàng này 
được nhập khẩu, chế biến đóng hộp và 
chủ yếu xuất sang thị trường Mỹ và Châu 
Âu, nhưng 02 thị trường này trong năm 
cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch 
bệnh Covid-19, dẫn đến các đơn hàng bị 
hủy. 

Nguyên nhân tăng giảm

Hàng vật liệu xây dựng xuất nội địa đi các đảo, lượng hàng này xuất qua cảng không đạt 
được mức kỳ vọng do các dự án ở các đảo bị hoãn, hoặc giãn tiến độ, đồng thời hiện Cảng 
Cam Ranh cũng đang gặp cạnh tranh từ các Cảng Vĩnh Tân và Cảng Ninh Chữ.

Đối với các mặt hàng khác như clinker, xi măng, cát trắng, thiết bị xuất, nhập nội địa có 
mức tăng trưởng khá tốt. Cụ thể như mặt hàng clinker đạt 141,6% so với kế hoạch; hàng 
xi măng đạt 301,5% so với kế hoạch; hàng cát trắng đạt 121,3% so với kế hoạch; hàng 
thiết bị đạt 271% so với kế hoạch. Nguyên nhân, các mặt hàng này có thị trường ổn định, 
bên cạnh đó Công ty đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho khách hàng, hoặc phối hợp cùng 
với các đối tác thực hiện chuỗi logictics để tăng năng lực cạnh tranh, đưa hàng xuất, nhập 
qua cảng. Tuy nhiên, các mặt hàng này có sản lượng không lớn. 
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BÁO CÁO 
QUẢN TRỊ CÔNG TY
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TÀU CHỞ CÁNH QUẠT GIÓ



65 CTCP CẢNG CAM RANH

CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức mười (10) cuộc họp (trực tiếp, trực tuyến) 
và mười lăm (15) lần lấy ý kiến bằng văn bản. Hội đồng quản trị đã ban hành hai mươi chín 
(29) Nghị quyết và ba mươi bảy (37) Quyết định để triển khai thực hiện công tác quản lý tổ 
chức điều hành của Công ty.

Tính đến ngày 31/12/2020

TT Thành viên HĐQT Số buổi họp HĐQT 
tham dự

Tỷ lệ tham dự 
họp

Lý do không 
tham dự họp

1 Ông Phạm Hữu Tấn 10/10 100%

2 Ông Nguyễn Viết Nhâm 10/10 100%

3 Ông Nguyễn Văn Tài 10/10 100%

4 Ông Nguyễn Đẳng Song 10/10 100%
5 Ông Hoàng Quốc Phương 10/10 100%

CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH TRONG NĂM

TT Số Nghị quyết Ngày Nội dung
Tỷ lệ 
thông 
qua

1 01/2020/NQ-
CCR.HĐQT 15/01/2020 Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận chủ trương 

bổ nhiệm PTGĐ Công ty từ nguồn nhân sự tại chỗ 100%

2 02/2020/NQ-
CCR.HĐQT 20/01/2020

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng, giao 
dịch với Công ty con- Công ty CPDVHH Cảng Cam 
Ranh

100%

3 03/2020/NQ-
CCR.HĐQT 30/01/2020

Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt quỹ tiền lương 
thực hiện năm 2019 và trích lập quỹ dự phòng tiền 
lương

100%

4 04/2020/NQ-
CCR.HĐQT 28/02/2020

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường 
niên năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty 
cổ phần Cảng Cam Ranh

100%

Nghị quyết
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TT Số Nghị quyết Ngày Nội dung
Tỷ lệ 
thông 
qua

5 05/2020/NQ-
CCR.HĐQT 28/02/2020

Nghị quyết HĐQT Quý 1/2020 (Thống nhất ngày 
đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tham dự 
ĐHĐCĐ 2020; 1.Thống nhất phê duyệt BSC-KPI 
năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh; 
2. Thống nhất thông qua Báo cáo thường niên
năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh; 
bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Trưởng phòng 
Kinh doanh Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh, 
giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần 
Cảng Cam Ranh)

100%

6 06/2020/NQ-
CCR.HĐQT 06/04/2020

Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 
không trễ hơn ngày 30/06/2020

100%

7 07/2020/NQ-
CCR.HĐQT 10/04/2020 Nghị quyết HĐQT về chủ trương bổ nhiệm 

CTHĐQT và TGĐ Công ty CP Cảng Cam Ranh 100%

8 08/2020/NQ-
CCR.HĐQT 17/04/2020

Nghị quyết HĐQT về nội dung: Ý kiến về các nội 
dung xin ý kiến của CMS, thống nhất chủ trương 
chuyển chức năng khai thác dịch vụ xăng dầu và 
khai thác Bến thuỷ nội địa từ TTKT sang PKD; 
chủ trương thay đổi NĐDPV của CCR tại CMS 
giữ chức danh CTHĐQT CMS)

100%

9 09/2020/NQ-
CCR.HĐQT 27/04/2020 Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt quỹ tiền

lương KH năm 2020 100%

10 10/2020/NQ-
CCR.HĐQT 12/05/2020

Nghị quyết HĐQT về việc công tác cán bộ tại 
Công ty CPDVHH Cảng Cam Ranh (cử NDDPV 
tai CMS)

100%

11 11/2020/NQ-
CCR.HĐQT 26/05/2020

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Chương 
trình, tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 
2020, Nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty

100%

12 12/2020/NQ-
CCR.HĐQT 26/05/2020

Nghị quyết HĐQT về việc Bầu, miễn nhiệm, bổ 
nhiệm Chủ tịch HĐQT và TGĐ Công ty CP Cảng 
Cam Ranh

100%

13 13/2020/NQ-
CCR.HĐQT 26/05/2020

Nghị quyết HĐQT về các vần đề: (Nghiên cứu 
lập đề xuất đầu tư DA điện năng lượng mặt trời; 
Phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và Báo cáo 
cụ thể về Phương án phát hành thêm cổ phần 
tăng Vốn Điều lệ của Công ty con.

100%

14 14/2020/NQ-
CCR.HĐQT 01/06/2020

Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Người đại diện 
theo Pháp Luật (Thay ông Phạm Hữu Tấn thành 
ông Nguyễn Viết Nhâm)

100%
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TT Số Nghị quyết Ngày Nội dung
Tỷ lệ 
thông 
qua

15 15/2020/NQ-
CCR.HĐQT 12/06/2020

Nghị quyết HĐQT (triển khai các nội dung NQ 
ĐHĐCĐ 2020: chọn ngày chi trả cổ tức, thưởng 
Ban QLĐH, chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 
2020, Phân công nhiệm vụ HĐQT, Thống 
nhất chủ trương đầu tư dự án Câu lạc bộ công 
nhân-KBI; hạng mục cải tạo, chuyển đổi công 
năng thành văn phòng Trung tâm điều hành 
khai thác và bổ sung vào kế hoạch đầu tư năm 
2020; giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị rà 
soát và ban hành lại các Quyết định thành lập 
Hội đồng, Tiểu Ban thuộc thẩm quyền của Hội 
đồng quản trị

100%

16 16/2020/NQ-
CCR.HĐQT 27/06/2020 Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT,

nhiệm kỳ 2020-2025 (Ông Phạm Hữu Tấn)

17 17/2020/NQ-
CCR.HĐQT 14/07/2020

Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất chủ 
trương thành lập phòng Pháp chế-An ninh và 
Biểu giá 6 tháng cuối năm 2020

100%

18 18/2020/NQ-
CCR.HĐQT 28/07/2020

Nghị quyết HĐQT về việc thành lập phòng 
Pháp chế-An ninh trên cơ sở phân chia một 
số chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức- 
Hành chính cũ. Bộ máy giúp việc của Ban điều 
hành gồm 5 phòng chức năng và 1 Trung tâm; 
quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của các 
phòng, trung tâm; 2.4. Thống nhất chủ trương 
về công tác nhân sự đối với vị trí Trưởng phòng 
Pháp chế - An ninh và phụ trách phòng Tổ 
chức Hành chính theo đề xuất của Tổng giám 
đốc

100%

19 19/2020/NQ-
CCR.HĐQT 28/07/2020

NQ HĐQT về việc thành lập Tổ thẩm định Dự 
án đầu tư xây dựng nâng cao năng lực khai 
thác cầu cảng Ba Ngòi

100%

20 20/2020/NQ-
CCR.HĐQT 07/08/2020

NQ HĐQT về việc phê duyệt chủ trương đầu 
tư dự án hệ thống điện năng lượng mặt trời áp 
mái nối lưới khu hành chính trung tâm-HC(A) 
của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh và bổ 
sung vào kế hoạch đầu tư năm 2020.

100%

21 21/2020/NQ-
CCR.HĐQT 07/08/2020

NQ HĐQT về việc chuyển chức năng tổ chức 
quản lý, khai thác dịch vụ Cửa hàng xăng dầu 
từ Trung tâm Khai thác sang Phòng Kinh do-
anh

100%

22 22/2020/NQ-
CCR.HĐQT 15/06/2020

NQ HĐQT Về công tác cán bộ và các đề xuất, 
kiến nghị về công tác SXKD 6 tháng cuối năm 
2020 của Công ty con (Công ty CP Dịch vụ 
Hàng hải Cảng Cam Ranh)

100%
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TT Số Nghị quyết Ngày Nội dung
Tỷ lệ 
thông 
qua

23 23/2020/NQ-
CCR.HĐQT 07/09/2020

NQ HĐQT về việc (Thông qua kết quả sản xuất kinh 
doanh 7 tháng đầu năm 2020; dự kiến số liệu sản 
xuất kinh doanh cả năm 2020; Thông qua Báo cáo 
tài chính 6 tháng đầu năm 2020 (đã được soát xét); 
Phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán chi phí khảo sát, lập 
báo cáo nghiên cứu khả thi và Kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu cho một số gói thầu thực hiện trong giai đoạn 
chuẩn bị dự án của Dự án đầu tư xây dựng nâng cao 
năng lực khai thác cầu cảng Ba Ngòi; thông qua việc 
giao dịch với Ban Quản lý dự án chuyên ngành hàng 
hải-Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam; ban hành Quy 
chế tổ chức quản lý, điều hành của Công ty cổ phần 
Cảng Cam Ranh; Thống nhất chủ trương đầu tư thiết 
bị Hệ thống băng tải dăm gỗ

100%

24 24/2020/NQ-
CCR.HĐQT 07/09/2020

NQ HĐQT về việc giao dịch với bên có liên quan 
(Ban QL DA chuyên ngành hàng hải TCTHHVN)- 
quản lý dự án nâng cao năng lực khai thác cầu cảng 
Ba Ngòi trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư

100%

25 25/2020/NQ-
CCR.HĐQT 22/09/2020

NQ HĐQT về việc thành lập Tổ thẩm tra quyết toán 
vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Bến số 
2-Cảng Ba Ngòi

100%

26 26/2020/NQ-
CCR.HĐQT 22/09/2020

NQ HĐQT về chủ trương cho thuê mái kho lắp đặt 
điện mặt trời nối lưới Cảng Cam Ranh với thời hạn 
thuê 7 năm

100%

27 27/2020/NQ-
CCR.HĐQT 27/11/2020

NQ HĐQT Quý 4.2020 (Thông qua việc sửa đổi, bổ 
sung Quy chế trả lương; Quy chế Chi tiêu nội bộ; 
thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh, đầu tư 
năm 2021 (tạm thời) của Công ty; chủ trương đầu 
tư thiết bị hệ thống băng tải làm hàng dăm gỗ theo 
hình thức hợp tác đầu tư; chủ trương đầu tư Dự án 
nâng cấp Bãi số 4 - KBII với diện tích 0,945 ha; chủ 
trương đầu tư san lấp tạo Bãi số 5- KBII (2ha) và kè 
chắn xếp đá khan không chít mạch; giao cho Tổng 
giám đốc chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục niêm 
yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh 
(CCR) trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) 
sau khi phát hành Báo cáo tài chính năm 2020 đã 
được kiểm toán)

100%

28 28/2020/NQ-
CCR.HĐQT 23/12/2020 NQ HĐQT phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

dự án đầu tư Bến số 2 Cảng Ba Ngòi 100%

29 29/2020/NQ-
CCR.HĐQT 28/12/2020

NQ HĐQT về việc ban hành biểu giá 6 tháng đầu 
năm 2021 và chấp thuận để TGĐ bổ nhiệm bà Trịnh 
Thị Phúc Hạnh giữ chức Trưởng phòng TCHC

100%
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TT Số Quyết định Ngày Nội dung
Tỷ lệ 
thông 
qua

1 01/2020/QĐ-
CCR.HĐQT 30/01/2020

Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền 
lương thực hiện năm 2019 và trích lập Quỹ 
dự phòng tiền lương của Công ty cổ phần 
Cảng Cam Ranh

100%

2 02/2020/QĐ-
CCR.HĐQT 02/03/2020 Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Tổng

giám đốc Công ty Nguyễn Thị Thu Thuỷ 100%

3 03/2020/QĐ-
CCR.HĐQT 10/03/2020 Quyết định phê duyệt BSC-KPI năm 2020

của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh 100%

4 04/2020/QĐ-
CCR.HĐQT 10/03/2020

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức 
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và nhiệm 
kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần Cảng 
Cam Ranh

100%

5 05/2020/QĐ-
CCR.HĐQT 27/04/2020 Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương

KH năm 2020 của Cảng Cam Ranh 100%

6 06/2020/QĐ-
CCR.HĐQT 12/05/2020

Quyết định về việc cử người đại diện phần 
vốn của Cảng Cam Ranh tại CMS (Ông 
Nguyễn Văn Thắng)

100%

7 07/2020/QĐ-
CCR.HĐQT 12/05/2020

Quyết định về việc cử người đại diện phần 
vốn của Cảng Cam Ranh tại CMS (Ông 
Trịnh Thanh Tùng)

100%

8 08/2020/QĐ-
CCR.HĐQT 12/05/2020

Quyết định về việc thôi cử người đại diện 
phần vốn của Cảng Cam Ranh tại CMS 
(Ông Trương Văn Hoà)

100%

9 09/2020/QĐ-
CCR.HĐQT 01/06/2020

Quyết định về việc miễn nhiệm chức danh 
Chủ tịch HĐQT NK 2015-2020 của Công 
ty cổ phần Cảng Cam Ranh (Nguyễn Viết 
Nhâm) 

100%

10
10/2020/
QĐ-CCR.

HĐQT
01/06/2020

Quyết định về việc miễn nhiệm chức 
danh Tổng giám đốc của Công ty cổ 
phần Cảng Cam Ranh (Phạm Hữu Tấn) 

100%

Quyết định
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TT Số Quyết định Ngày Nội dung
Tỷ lệ 
thông 
qua

11 11/2020/QĐ-
CCR.HĐQT 01/06/2020

Quyết định chuẩn y chức danh Chủ tịch 
HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty cổ 
phần Cảng Cam Ranh (Phạm Hữu Tấn) 

100%

12 12/2020/QĐ-
CCR.HĐQT 01/06/2020

Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc của 
Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (Nguyễn 
Viết Nhâm) 

100%

13 13/2020/QĐ-
CCR.HĐQT 01/06/2020

Quyết định về việc thay đổi Người đại diện 
theo Pháp Luật (Thay Phạm Hữu Tấn thành 
Nguyễn Viết Nhâm)

100%

14 14/2020/QĐ-
CCR.HĐQT 01/06/2020

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Hệ 
thống thang lương, bảng lương, phụ cấp 
lương của Công ty

100%

15 15/2020/QĐ-
CCR.HĐQT 01/06/2020

Quyết định về việc chuyển xếp lương thực 
hiện chế độ chính sáchCTHĐQT (Phạm 
Hữu Tấn)

100%

16 16/2020/QĐ-
CCR.HĐQT 01/06/2020

Quyết định về việc chuyển xếp lương thực 
hiện chế độ chính sách TGĐ (Nguyễn Viết 
Nhâm)

100%

17 17/2020/QĐ-
CCR.HĐQT 15/06/2020 Quyết định chuẩn y HĐQT Công ty nhiệm 

kỳ 2020-2025 100%

18 18/2020/QĐ-
CCR.HĐQT 15/06/2020 Quyết định chuẩn y BKS Công ty nhiệm kỳ 

2020-2025 100%

19 19/2020/QĐ-
CCR.HĐQT 15/06/2020 Quyết định chi thưởng Ban quản lý điều 

hành Công ty năm 2019 100%

20 20/2020/QĐ-
CCR.HĐQT 15/06/2020 Quyết định về việc chi trả cổ tức năm 2019 100%

21 21/2020/QĐ-
CCR.HĐQT 15/06/2020 Quyết định về việc chọn đơn vị kiểm toán 

Báo cáo tài chính năm 2020 100%

22 22/2020/QĐ-
CCR.HĐQT 15/06/2020

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các 
thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ 
phần Cảng Cam Ranh năm 

100%

23 23/2020/QĐ-
CCR.HĐQT 14/07/2020

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi 
đua khen thưởng Công ty cổ phần Cảng 
Cam Ranh năm 

100%

24 24/2020/QĐ-
CCR.HĐQT 14/07/2020

Quyết định về việc thành lập phòng Pháp 
chế-An ninh thuộc Công ty cổ phần Cảng 
Cam Ranh 

100%

25
25/2020/
QĐ-CCR.

HĐQT
14/07/2020

Quyết định về việc thành lập Hội đồng 
lương Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh 
năm 

100%
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TT Số Quyết định Ngày Nội dung
Tỷ lệ 

thông qua

26 26/2020/QĐ-
CCR.HĐQT 14/07/2020

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Đổi 
mới sáng tạo Công ty cổ phần Cảng Cam 
Ranh năm 

100%

27 27/2020/QĐ-
CCR.HĐQT 28/07/2020

Quyết định HĐQT về việc thành lập Tổ 
thẩm định Dự án đầu tư xây dựng nâng cao 
năng lực khai thác cầu cảng Ba Ngòi

100%

28 28/2020/QĐ-
CCR.HĐQT 07/08/2020

QĐ HĐQT về việc chuyển chức năng tổ 
chức quản lý, khai thác dịch vụ Cửa hàng 
xăng dầu từ Trung tâm Khai thác sang 
Phòng Kinh doanh

100%

29 29/2020/QĐ-
CCR.HĐQT 07/09/2020

QĐ HĐQT Về việc phê duyệt Nhiệm vụ, dự 
toán chi phí khảo sát, lập báo cáo nghiên 
cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng nâng cao 
năng lực khai thác cầu cảng Ba Ngòi và Kế 
hoạch lựa chọn nhà thầu cho một số gói 
thầu thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự 
án

100%

30 30/2020/QĐ-
CCR.HĐQT 07/09/2020

QĐ HĐQT Về việc ban hành Quy chế Tổ 
chức, quản lý điều hành Công ty CP Cảng 
Cam Ranh

100%

31 31/2020/QĐ-
CCR.HĐQT 22/09/2020

QĐ HĐQT Về việc thành lập Tổ thẩm tra 
quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành 
công trình Bến số 2 - Cảng Ba Ngòi

100%

32 32/2020/QĐ-
CCR.HĐQT 19/10/2020 QĐ Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng Công ty 100%

33 33/2020/QĐ-
CCR.HĐQT 19/10/2020 QĐ Thành lập Hội đồng lương Công ty 100%

34 34/2020/QĐ-
CCR.HĐQT 19/10/2020 QĐ Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống 

tham nhũng Công ty 100%

35 35/2020/QĐ-
CCR.HĐQT 19/10/2020 QĐ Thành lập Ban chỉ đạo Thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí Công ty 100%

36 36/2020/QĐ-
CCR.HĐQT 27/11/2020 QĐ ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Công 

ty 100%

37 37/2020/QĐ-
CCR.HĐQT 23/12/2020 QĐ phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 

dự án đầu tư Bến số 2 Cảng Ba Ngòi 100%
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BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát (BKS) Công ty có ba (03) thành viên được ĐHĐCĐ bầu chọn, hoạt động 
với nhiệm kỳ năm (05) năm. BKS Công ty có một (01) Trưởng ban và hai (02) thành 
viên.

BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất 
với Hội đồng quản trị về các nội dung, 
kế hoạch kiểm tra, giám sát; phối hợp 
với Ban điều hành trong quá trình triển 
khai công tác kiểm tra, giám sát.
HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị 
quyết, quyết định của HĐQT cho BKS.
Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận 
lợi cho Ban Kiểm soát trong việc thu 
thập thông tin, tài liệu liên quan đến 
hoạt động sản xuất kinh doanh.
HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán 
bộ quản lý của Công ty đã có mối quan 
hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác 
điều hành, quản lý hoạt động sản xuất 
kinh doanh.
HĐQT, BKS,Ban điều hành và các cổ 
đông luôn có sự phối hợp chặt chẽ 
trong công tác quản lý doanh nghiệp để 
hoạt động luôn tuân thủ các quy định 
của pháp luật, Điều lệ và đạt hiệu quả 
cao nhất. 

Hoạt động với Hội đồng quản trị

Năm 2020, BKS phối hợp chặt chẽ với 
HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, 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 và Nghị quyết 
của HĐQT trong hoạt động quản lý 
của HĐQT, hoạt động điều hành của 
Ban Tổng Giám đốc.
BKS đã tham dự đủ các cuộc họp định 
kỳ được tổ chức họp trực tiếp của HĐQT 
và theo yêu cầu, nắm bắt kịp thời tình 
hình kinh doanh thực tế của Công ty và 
đóng góp ý kiến với HĐQT, Tổng Giám 
đốc trong việc thực hiện các mục tiêu 
đã được ĐHĐCĐ thường niên quyết 
định và kiến nghị thực hiện những thay 
đổi cần thiết để góp phần tăng cường 
hiệu quả quản lý, điều hành công ty.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các 
dự án đầu tư; đánh giá tình hình thực 
hiện kế hoạch kinh doanh so với kế 
hoạch được thông qua tại ĐHĐCĐ 
thường niên 2020;
Thẩm định Báo cáo tài chính định kỳ 
hàng quý và năm 2020; thực hiện rà 
soát phân tích thông tin, số liệu trên 
Báo cáo tài chính của Công ty.

Hoạt động với Ban Tổng giám đốc

TT Thành viên BKS/ Ủy ban 
Kiểm toán

Số buổi họp 
tham dự

Tỷ lệ tham  
dự họp

Tỷ lệ  
biểu quyết

1 Bà Dương Thị Hồng Hạnh 2/2 100% 100%
2 Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa 2/2 100% 100%
3 Bà Dương Thị Thanh Mai 2/2 100% 100%
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

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.

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

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.

TT Họ và tên Lương Thu nhập khác
Cho 

Công ty 
vay

Vay của 
Công ty

I Hội đồng quản trị 1.132.681.981 481.701.000 0 0
1 Phạm Hữu Tấn 566.094.689 132.768.500 0 0

2 Nguyễn Viết Nhâm 566.587.292 111.608.500 0 0

3 Nguyễn Văn Tài 0 79.108.000 0 0

4 Nguyễn Đẳng Song 0 79.108.000 0 0

5 Hoàng Quốc Phương 0 79.108.000 0 0

II Ban kiểm soát 475.794.699 189.910.000 0 0
1 Dương Thị Hồng Hạnh 0 75.219.000 0 0

2 Nguyễn Thị Ngọc Hoà 202.466.330 55.223.500 0 0

3 Dương Thị Thanh Mai 273.328.369 59.467.500 0 0

III Ban điều hành 2.017.037.286 320.669.149 0 0
1 Nguyễn Viết Nhâm 566.587.292 111.608.500 0 0

2 Nguyễn Văn Thắng 510.406.133 62.642.500 0 0

3 Nguyễn Thị Thu Thủy 456.950.600 68.776.649 0 0
4 Nguyễn Huy Phương 483.093.261 77.641.500 0 0
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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