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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY 

Năm báo cáo: 2022 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Thông tin khái quát 

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

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3300515171 

- Vốn điều lệ: 324.054.150.000 đồng 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 324.054.150.000 đồng 

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

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

- Website: www.chanmayport.com.vn;   - Mã cổ phiếu: CMP 

2. Quá trình hình thành và phát triển 

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

25/3/2001, đến ngày 19/5/2003, công trình Bến số 1 được Cục Hàng hải Việt 

Nam công bố hoàn thành và cho phép đón tàu biển trong và ngoài nước có trọng 

tải lên đến 30.000DWT.  

- Ngày 22/4/2003, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có Quyết định số 

1048/QĐ-UB  giao cho Ban Quản lý dự án Chân Mây trực tiếp điều hành Cảng 

Chân Mây với tổng số cán bộ công nhân viên lúc đó khoảng 70 người; 

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

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

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

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

nghiệp tàu thuỷ Việt Nam, đến ngày 28/09/2007, sau khi hoàn  thành các thủ tục 

HĐTV Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam đã có Quyết định số 3128/QĐ-

CNT-TCCB-LĐ về việc thành lập Công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây; 

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

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

của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển 
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Công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây, Công ty thành viên hạch toán độc lập 

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

- Công ty cổ phần Cảng Chân Mây bắt đầu đi vào hoạt động dưới hình thức 

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

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

ngày 28/11/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 25/01/2022; 

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

01/12/2015, lần thứ 2 vào ngày 15/11/2017; 

- Cổ phiếu của công ty được chính thức đưa vào giao dịch trên thị trường 

Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào ngày 15/02/2016 và đã được 

chấp nhận bổ sung đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu CMP thêm 1.543.115 cổ 

phiếu vào ngày 28/11/2017; 

- Mã chứng khoán: CMP. 

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

- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm 

soát và Ban Tổng Giám đốc; 

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện. 
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6. Các rủi ro 

- Các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: 

+ Rủi ro về kỹ thuật: Sự cố hư hỏng máy móc thiết bị, phương tiện, cầu bến...; 

+ Rủi ro bất khả kháng: Dịch bệnh (Covid…), thiên tai, bão lũ, cháy nỗ…; 

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

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022: 

+ Sản lượng hàng hóa thông qua năm 2022 đạt 3.469.639 tấn, tăng 11,24% 

so với cùng kì năm 2021 (Năm 2021: sản lượng đạt 3.119.098 tấn), đạt gần 90% 

kế hoạch 2022 đề ra; 

+ Tổng doanh thu đạt 184.205 triệu đồng, tăng 9,24% so với cùng kì năm 

2021 (Năm 2021: Tổng doanh thu đạt 168.622 triệu đồng), đạt 81,81% kế hoạch 

năm 2022; 

+ Tổng lợi nhuận trước thuế lỗ (9,362) tỷ đồng; 

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của công ty lỗ (9,362) tỷ đồng. Nguyên 

nhân chỉ tiêu doanh thu tăng nhưng chỉ tiêu lợi nhuận giảm mạnh là do chi phí 

khấu hao của Công ty tăng thêm so với năm 2021 khoảng hơn 5,6 tỷ đồng, chi 

phí trả lãi vay cũng tăng gần 9,9 tỷ đồng. Ngoài ra, tổng giá vốn hàng bán của 

năm 2022 cũng tăng gần 14,4 tỷ đồng so với năm 2021; 

+ Tổng số lượt tàu ra vào cảng trong năm 2022 đạt 412 lượt tàu, tăng 

14,1% so với cùng kỳ năm 2021 (361 lượt tàu). Trong đó, số lượt tàu du lịch đến 

Cảng Chân Mây trong năm 2022 sau thời gian dài ngưng trệ do dịch bệnh là 4 

lượt tàu. Lượt tàu ra vào Cảng tăng cao là nhờ việc đưa Bến số 2 vào hoạt động 

từ giữa năm 2021 giúp Công ty nâng cao năng lực cầu bến; 

+ Mặc dù chỉ tiêu lợi nhuận âm nhưng khoản nộp ngân sách trong năm của 

công ty là 786 triệu đồng đạt 153,6% so với kế hoạch giao (500 triệu đồng) và 

chỉ giảm hơn 5,1% so với cùng kỳ năm 2021 (810 triệu đồng); 

+ Tổng số lao động bình quân là 306 người, đạt 97,76% so với kế hoạch đề 

ra và bằng 100,99% so với năm 2021 (303 người). 

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2022: 

Stt Nội dung ĐVT 
Kế hoạch 

năm 2022 

Thực hiện 

năm 2022 

So với KH 

năm 2022 

1 Sản lượng TQ Tấn 3.868.000 3.469.639 89,70% 

2 Doanh thu từ SXKD Triệu đồng 225.000 182.472 81,10% 

3 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 200 -9.362  

4 Nộp ngân sách Triệu đồng 500 768 153,60% 

5 Lao động Người 313 306 97,76% 
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Nhìn chung, các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh trong năm 2022 đều tăng so 

với năm 2021 nhưng lại không đạt được kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, việc chi phí 

tăng đột biến cũng đã làm cho chỉ tiêu lợi nhuận giảm mạnh dẫn đến kết quả lỗ 

trong năm 2022. Ngoài ra, việc khai thác mặt hàng container ở Bến số 02 đã 

đánh dấu cho sự phát triển dịch vụ container tại Cảng Chân Mây. 

Công tác điều độ khai thác tại cảng luôn được duy trì tốt, thông tin về lịch 

tàu được cập nhật kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng. Việc điều 

động tàu thuyền cập và rời bến an toàn, phù hợp với điều kiện thời tiết. Điều 

phối nhân lực, phương tiện, thiết bị... nhất là công tác đốc thúc các chủ hàng sắp 

xếp, bố trí phương tiện vận tải để giao và tiếp nhận hàng tốt nhất nhằm giải 

phóng tàu nhanh, nâng cao năng suất xếp dỡ. 

Công tác bảo dưỡng, bảo trì máy móc, thiết bị được tiến hành thường 

xuyên, kịp thời đảm bảo sẵn sàng phục vụ khi có yêu cầu triển khai công tác. 

Ngày 9/9/2022, Cảng Chân Mây tổ chức tiếp đón chuyến tàu container đầu 

tiên cập cảng, chính thức triển khai hoạt động khai thác tàu container tại Cảng 

Chân Mây, đánh dấu mốc quan trọng cho định hướng phát triển trong tương lai. 

Công ty cũng đã hoàn tất việc chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt và tổ 

chức chuyển tải các thông tin liên quan lên website Công ty, đồng thời công bố 

thông tin theo đúng các quy định tại Thông tư số 155 về hướng dẫn công bố 

thông tin trên thị trường chứng khoán. 

Công tác đầu tư xây dựng được thực hiện với việc ưu tiên thực hiện các 

dự án cấp thiết, Dự án Đầu tư xây dựng Bến số 02 đã hoàn thành, đưa vào sử 

dụng để đón tàu chở hàng tổng hợp có trọng tải đến 50.000DWT giảm tải, và 

cho tàu chở container có trọng tải đến 35.000DWT giảm tải (mớn nước ≤ 9,3m). 

Hoàn thành thủ tục điều chỉnh vũng quay tàu về vùng quay tàu phía Đông 

cầu số 1 – Bến cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế và thống nhất điều chỉnh 

vũng quay tàu phía Đông & phương án khai thác vũng tàu và tuyến mép bến 

120m (bến phía bờ) tiếp nhận tàu 3.000DWT – cảng Chân Mây. 

Công trình nhà kho 2500m2 thuộc dự án đầu tư phục vụ sản xuất kinh 

doanh 2018 được phê duyệt đầu tư và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật với 

tổng mức đầu tư là 5 tỷ đồng. 

Hạng mục Nâng cấp bãi chứa hàng container – Cảng Chân Mây thuộc 

Phương án kinh doanh khi bổ sung trang thiết bị được phê duyệt, hiện nay đã ký 

kết hợp đồng và đang triển khai thi công 

Tuy nhiên, song song đó, vẫn còn tồn tại rất nhiều khó khăn đã và đang tác 

động trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. Cụ thể như: 

Tình hình an ninh chính trị thế giới phức tạp, dịch Covid-19 vẫn chưa 

chấm dứt, giá nguyên vật liệu đầu vào, nhiên liệu tăng mạnh dẫn đến chi phí 
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logistics tăng ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường, làm giảm lượng hàng hóa xuất 

nhập khẩu qua cảng trong đó có Cảng Chân Mây. 

Các dự án xây dựng kho bãi tại Cảng tuy vẫn được tiến hành nhưng tiến 

độ chậm do thiếu nguồn vốn đầu tư. Tình trạng này đã gây ảnh hưởng đến kết 

quả xúc tiến các nguồn hàng tiềm năng khi mà kho bãi là điều kiện tiên quyết. 

Tình hình tài chính của Công ty hiện vẫn đang trong tình trạng thiếu vốn 

cho đầu tư thiết bị, công cụ, dụng cụ xếp dỡ cũng như hệ thống kho bãi...nên rất 

khó thu hút các khách hàng mới đến với Cảng Chân Mây. 

2. Tổ chức và nhân sự 

- Danh sách Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và tỷ lệ sở hữu cổ phần 

có quyền biểu quyết 

2.1. Ông Dương Bá Hòa 

Chức vụ hiện tại : Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Ngày sinh : 08/12/1964 

Giới tính : Nam 

Quốc tịch : Việt Nam 

Quê quán : Tam Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam 

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

Số lượng cổ phần đang sở hữu : 0 cổ phần 

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

Cảng Chân Mây là 10.008.825 cổ phần chiếm 30,89% vốn điều lệ. 

2.2. Ông Huỳnh Văn Toàn 

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

Ngày sinh : 15/08/1975 

Giới tính : Nam 

Quốc tịch : Việt Nam 

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

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cơ khí chế tạo máy 

Số lượng cổ phần đang sở hữu : 6.300 cổ phần 

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

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

2.3. Ông Nguyễn Tiến Đạt 

Chức vụ hiện tại : Thành viên chuyên trách HĐQT 

Ngày sinh : 12/05/1973 

Giới tính : Nam 

Quốc tịch : Việt Nam 
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Quê quán : Hồng Châu, TP Hưng Yên, Hưng Yên 

Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ kinh tế - Chuyên ngành Tài chính 

Số lượng cổ phần đang sở hữu : 0 cổ phần 

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

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

2.4. Bà Hồ Hoàng Thi 

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

Ngày sinh : 14/04/1978 

Giới tính : Nữ 

Quốc tịch : Việt Nam 

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

Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ quản lý kinh tế 

Số lượng cổ phần đang sở hữu : 6.615 cổ phần 

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

Cảng Chân Mây là 3.240.500 cổ phần chiếm 10,00% vốn điều lệ. 

2.5. Ông Trần Văn Phong 

Chức vụ hiện tại : Thành viên chuyên trách HĐQT  

Ngày sinh : 25/03/1965 

Giới tính : Nam 

Quốc tịch : Việt Nam 

Quê quán : Phú Bình, TP Huế, Thừa Thiên Huế 

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

Số lượng cổ phần đang sở hữu : 8.295 cổ phần 

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

Cảng Chân Mây là 3.240.500 cổ phần chiếm 10,00%  vốn điều lệ. 

2.6. Ông Ngô Khánh Toàn 

Chức vụ hiện tại : Kế toán trưởng 

Ngày sinh : 18/10/1979 

Giới tính : Nam 

Quốc tịch : Việt Nam 

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

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

Số lượng cổ phần đang sở hữu : 1.995 cổ phần 

2.7. Ông Nguyễn Thành Công 

Chức vụ hiện tại : Phó tổng giám đốc 

Ngày sinh : 28/02/1976 
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Giới tính : Nam 

Quốc tịch : Việt Nam 

Quê quán : Triệu Hòa, Triệu Phong, Quảng Trị 

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

Số lượng cổ phần đang sở hữu : 1.890 cổ phần 

2.8. Ông Lê Chí Phai 

Chức vụ hiện tại : Phó tổng giám đốc 

Ngày sinh : 21/07/1979 

Giới tính : Nam 

Quốc tịch : Việt Nam 

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

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế - QTKD, Tài chính NH 

Số lượng cổ phần đang sở hữu : 2.625 cổ phần 

2.9. Ông Nguyễn Văn Chương 

Chức vụ hiện tại : Phó tổng giám đốc 

Ngày sinh : 02/3/1981 

Giới tính : Nam 

Quốc tịch : Việt Nam 

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

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

Số lượng cổ phần đang sở hữu : 1.890 cổ phần 

2.10. Ông Phan Tuấn Anh 

Chức vụ hiện tại : Trưởng ban kiểm soát 

Ngày sinh : 14/1/1981 

Giới tính : Nam 

Quốc tịch : Việt Nam 

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

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

Số lượng cổ phần đang sở hữu : 1.680 cổ phần 

- Những thay đổi trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong 

năm 2022: Không có. 

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

+ Tổng số lao động của công ty tính đến cuối năm 2022 là 315 người (bao 

gồm của người quản lý) trong đó có 52 lao động nữ, 100% lao động đều có việc 

làm, cụ thể như sau: 
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Stt Tiêu chí Số lượng người Tỷ trọng 

I Theo trình độ lao động 315 100,00% 

1 Trình độ Đại học trở lên 94 29,84% 

2 Trình độ Cao đẳng 22 6,98% 

3 Trình độ Trung cấp 47 14,92% 

4 Trình độ Sơ cấp 123 39,05% 

5 Trình độ lao động phổ thông 29 9,21% 

II Theo loại hợp đồng lao động 315 100,00% 

1 
Hợp đồng không xác định thời hạn 

(bao gồm người quản lý công ty) 
259 82,22% 

2 Hợp đồng từ 1-3 năm 53 16,83% 

3 Hợp đồng dưới 1 năm 3 0,95% 

4 Hợp đồng thử việc 0 0,00% 

+ Người lao động trong công ty luôn được chú trọng đào tạo nâng cao trình 

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

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

nhằm phục vụ và đáp ứng ngày càng tốt hơn cho công việc và có khả năng thích 

nghi nhạy bén với môi trường kinh doanh hiện đại và mang tính hội nhập cao, 

đặc biệt trong lĩnh vực khai thác mới là hàng container. 

+ Công ty luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người 

lao động theo quy định của Bộ Luật lao động và các chế độ, chính sách hiện 

hành của Nhà nước. Công ty cũng luôn đảm bảo trang bị đầy đủ các phương tiện 

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

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

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

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

với từng vị trí và từng người. Năm 2022, thu nhập bình quân lao động đạt 10,92 

triệu đồng/người/tháng giảm 6,78% so với năm 2021 (11,71 triệu đồng). 

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

3.1. Dự án Đầu tư xây dựng Bến số 2 – Cảng Chân Mây 

a. Đầu tư xây dựng Bến số 2 (Giai đoạn 1): 

- Dự án xây dựng Bến số 02-Cảng Chân Mây (giai đoạn 1) đã hoàn thành 

đưa vào sử dụng ngày 30/06/2021 và được Cục Hàng hải Việt Nam công bố mở 

cầu cảng tại Quyết định số 954/QĐ-CHHVN ngày 15/7/2021 cho tàu chở hàng 

tổng hợp có trọng tải đến 50.000DWT giảm tải, và Quyết định bổ sung số 
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847/QĐ-CHHVN ngày 15/7/2021 cho tàu chở container có trọng tải đến 

35.000DWT giảm tải (mớn nước ≤ 9,3m). 

b. Đầu tư xây dựng Bến số 2 (Giai đoạn hoàn thiện): 

- Được phê duyệt chủ trương tại Nghị quyết số 87/NQ-HĐQT ngày 

04/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc chấp 

thuận chủ trương triển khai lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công giai đoạn hoàn 

thiện của dự án đầu tư xây dựng Bến số 2 – Cảng Chân Mây; 

- Hiện nay, bước lập thiết kế bản vẽ thi công giai đoạn hoàn thiện đã hoàn 

thành và xuất bản lần 2, có báo cáo thẩm tra lần 2, hiện Chủ đầu tư đang cập 

nhật đơn giá dự toán theo thông báo giá của Sở Xây dựng thời điểm gần nhất để 

trình Bộ Giao thông vận tải thẩm định. 

3.2. Dự án Nạo vét điều chỉnh mở rộng luồng và vũng quay tàu của Bến 

trong (bến 120m) 

Hoàn thành thủ tục điều chỉnh Vũng quay tàu theo: 

- Văn bản số 3241/CHHVN-KCHTHH ngày 08/9/2020 của Cục Hàng hải 

Việt Nam về việc vùng quay tàu phía Đông cầu số 1 – Bến cảng Chân Mây, tỉnh 

Thừa Thiên Huế;  

- Văn bản số 666/CVHHTTH-ATANHH ngày 14/5/2021 của Cảng vụ 

hàng hải Thừa Thiên Huế về việc thống nhất điều chỉnh vũng quay tàu phía 

Đông & phương án khai thác vũng tàu và tuyến mép bến 120m (bến phía bờ) 

tiếp nhận tàu 3.000DWT – cảng Chân Mây; 

- Hiện nay, đã khảo sát, rà quyét thông báo hàng hải. Vũng quay tàu đạt đọ 

sâu -10,5m, vùng đậu tàu -5,0; 

Trong đó: Vùng quay tàu đã được nạo vét do phạm vi vũng quay tàu trùng 

với vũng quay tàu của Bến số 2, Vùng đậu tàu chưa được nạo vét do chưa có vị 

trí tập kết vật chất nạo vét. 

3.3. Công trình Nhà kho 2500m2 

- Công trình Nhà kho 2500m2 thuộc dự án đầu tư phục vụ sản xuất kinh 

doanh 2018 được phê duyệt đầu tư tại Nghị quyết số 52/NQ-CNT ngày 

24/05/2018, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Nghị quyết số 65/NQ-HĐQT 

ngày 19/04/2021 với tổng mức đầu tư là 5 tỷ đồng. Tuy nhiên trong quá trình 

thực hiện do tình hình vật giá thay đổi đặc biệt giá thép, giá xăng dầu tăng cao 

nên Công ty đã xin điều chỉnh tổng mức đầu tư và đã được Tổng Công ty Công 

nghiệp tàu thủy phê duyệt điều chỉnh tại Nghị quyết số 80/NQ-CNT ngày 

20/06/2022 với tổng mức đầu tư là 7,5 tỷ đồng; 

- Hiện nay đang triển khai thi công, khối lượng đạt được khoảng 80%. Dự 

kiến hoàn thành trong tháng 4 năm 2023. 
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3.4. Hạng mục Nâng cấp bãi chứa hàng container – Cảng Chân Mây 

- Hạng mục Nâng cấp bãi chứa hàng container – Cảng Chân Mây thuộc 

Phương án kinh doanh khi bổ sung trang thiết bị được phê duyệt Báo cáo kinh tế 

kỹ thuật tại Quyết định số 79/QĐ-CM ngày 24/06/2022; 

- Hiện nay đang triển khai thi công, khối lượng thi công đạt được khoảng 

50%. Dự kiến hoàn thành trong Quý I năm 2023. 

3.5. Hạng mục Xây dựng hàng rào kho bãi mở rộng Bến số 1 – Cảng 

Chân Mây 

- Hạng mục Xây dựng Hàng rào kho bãi mở rộng Bến số 1 – Cảng Chân 

Mây đã được phê duyệt đầu tư tại Nghị quyết số 80/NQ-CNT ngày 20/06/2022, 

phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 122/QĐ-CM ngày 

05/08/2022; 

- Hiện nay đã hoàn thành thi công tường rào loại TR1.  

3.6. Thiết lập khu neo chuyển tải hàng tổng hợp, hàng rời cho tàu có 

trọng tải đến 200.000DWT tại Vịnh Chân Mây 

- Hồ sơ thiết lập khu neo chuyển tải hàng tổng hợp, hàng rời cho tàu có 

trọng tải đến 200.000 DWT tại Vịnh Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế đã trình 

bộ giao thông vận tải ngày 30/12/2020. 

- Hồ sơ điều chỉnh theo các ý kiến của các cơ quan ban ngành đã trình Bộ 

Giao thông vận tải tháng 10/2021. Các văn bản ý kiến: công văn số 

912/BGTVT-KHĐT ngày 01 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giao thông Vận Tải; 

Công văn số 541/CHHVN-KHĐT ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Cục Hàng 

Hải Việt Nam; Công văn số 46/CTHTHHKV IV ngày 04 tháng 02 năm 2021 

của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải khu vực IV; Công văn số 

233/TCTBĐATHHMB-BĐATHH ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Tổng công 

ty bảo đảm an toàn Hàng hải Miền Bắc; Công văn số 136/CVHHTTH-TT-

ATANHH ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Cảng vụ Hàng Hải Thừa Thiên Huế; 

Công văn số 1169/UBND-GT ngày 05 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa 

Thiên Huế; Công văn số 186/CVHHTTH-TT-ATANHH ngày 09 tháng 02 năm 

2021 của Cảng vụ Hàng Hải Thừa Thiên Huế; Công văn số 1281/BGTVT-

KHĐT ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giao thông Vận Tải; Công văn số 

2154/CHHVN-KHĐT ngày 04 tháng 06 năm 2021 về việc “Thiết lập khu neo 

chuyển tải tại Vịnh Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế”. 

- Ngày 31/5/2022 Bộ Giao thông vận tải thống nhất chủ trương thiết lập 

khu neo chuyển tải tại khu vực Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế tại văn bản số 

5382/BGTVT-KHĐT. Ngày 16/6/2022 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có văn bản 

số 6182/UBND-GT về việc đề nghị  phối hợp hoàn thiện các thủ tục, hạ tầng 

đảm bảo điều kiện sớm đưa khu neo chuyển tải cho tàu đến 200.000 DWT vào 

hoạt động tại khu vực cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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Tình hình giải ngân các dự án năm 2022 

Stt Tên dự án 

Tổng 

mức đầu 

tư 

Kế hoạch 

năm 2022 

Thực hiện 

giải ngân 

năm 2022 

Lũy kế giải 

ngân từ 

đầu dự án 

đến nay 

Nguồn 

vốn 

A 

Các dự án thuộc kế hoạch 

đầu tư năm 2022 (nghị 

quyết số 13/QĐ-CNT ngày 

12/01/2022) 

          

I Dự án chuyển tiếp           

1 
Đầu tư xây dựng Bến số 2 – 

Cảng Chân Mây 
848.060         

  - Giai đoạn 1 384.270   46.556,995 382.670,933 Vốn tự 

có và 

vốn vay   - Giai đoạn hoàn thiện 463.790 6.000 1.320,500 1.320,500 

2 

Nạo vét điều chỉnh mở rộng 

luồng, vũng quay tàu của 

bến trong (Bến 120m) 

4.300 3.918 
                     

-    
334 

Vốn tự 

có 

II 

Dự án, hạng mục khởi công 

trong năm 2022 (phê duyệt 

tại nghị quyết số 80/NQ-

CNT ngày 20/6/2022) 

          

1 

Dự án đầu tư phục vụ sản 

xuất kinh doanh năm 2018 

(Nhà kho 2.500m2) 

7.500 7.239 3.950,955 4.219,205 
Vốn tự 

có 

2 
Xây dựng hàng rào mở 

rộng kho bãi – Bến số 1 
2.200 2.200 6,362 6,362 

Vốn tự 

có 

3 Xe nâng 10 tấn 3.000 3.000 
                     

-    

                     

-    
Vốn tự 

có 

4 Máng làm hàng 1.000 1.000 
                     

-    

                     

-    
Vốn tự 

có 

5 
Phần mềm quản lý 

container 
2.000 2.000 11 11 

Vốn tự 

có 

6 
Đầu tư xây dựng 02 Nhà 

kho 5000m2 
30.000 30.000     

Liên 

doanh 

liên kết 

7 

Các hạng mục sửa chữa, 

bảo trì Bến số 1 Cảng Chân 

Mây năm 2022 

          

7.1 

Nạo vét duy tu vùng đậu 

tàu Bến số 1 – Cảng Chân 

Mây 

10.000 8.640 
                     

-    
863,101 

Vốn tự 

có 

7.2 

Sửa Chữa bến số 1 – Cảng 

Chân Mây (bản sàn, hệ 

dầm, cọc...) 

10.000 10.000 588,545  588,545  
Vốn tự 

có 
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III 

Dự án, hạng mục khởi công 

trong năm 2022 (phê duyệt 

tại nghị quyết số 150/NQ-

CNT ngày 27/12/2022) 

          

1 

Thiết lập khu neo chuyển 

tải hàng tổng hợp, hàng rời 

cho tàu có trọng tải đến 

200.000 DWT tại Vịnh 

Chân Mây 

3.500       
Vốn tự 

có 

B 

Các hạng mục trong 

Phương án kinh doanh khi 

bổ sung trang thiết bị (phê 

duyệt tại Nghị quyết số 

41/NQ-CNT ngày 9/4/2021 

và Nghị quyết số 68/NQ-

HĐQT ngày 23/4/2021) 

          

1 

Hạng mục Thuê 02 cần trục 

đa năng có thể xếp dỡ hàng 

container, hàng tổng hợp tại 

cảng 

120.000 - 16.631,272 16.631,272 
Vốn tự 

có, vốn 

khác 

2 
Nâng cấp bãi chứa hàng 

container - Cảng Chân Mây 
15.000 15.000 4.020,332 4.020,332 

Vốn tự 

có và 

vốn vay 

3 

Thuê các thiết bị làm hàng : 

17.600   65 65 
Vốn tự 

có và 

vốn vay 

- Xe nâng chụp container 

Reachstacker 45T, 

- Xe nâng cont rỗng, 

- Khung chụp container tự 

động 

4 Thuê xe đầu kéo 30.000       
Vốn tự 

có và 

vốn vay 

5 
Xây dựng kho CFS 

5000m2 
12.000       

Vốn tự 

có và 

vốn vay 

C 

Các công việc, hạng mục 

khác phục vụ sản xuất 

kinh doanh  

          

1 

Kiểm định nâng cấp Bến số 

1 – Cảng Chân Mây lên 

70.000DWT giảm tài 

550 550 
                     

-    
176 

Vốn tự 

có 

2 
Quy hoạch chi tiết 1/500 

Bến số 1 – Cảng Chân Mây 
494,693 494,693 50,388 197,388 

Vốn tự 

có 

3 Sửa chữa bãi Alcan 481,237 
 

444,890  444,890  
Vốn tự 

có 

4 Văn phòng container 498,366    -    
Vốn tự 

có 

5 Hệ thống rửa xe tự động 93,661  100,160  100,160  
Vốn tự 

có 
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6 

Chuyển nhượng nhà kho do 

ITID đầu tư tại Cảng Chân 

Mây 

2.750   2.750  2.750  
Vốn tự 

có 

7 
Kiểm định Hội trường - 

Nhà ăn ca 
1.000    40 40 

Vốn tự 

có 

8 Cấp giấy phép môi trường 1.360  
 

123,823  123,823  
Vốn tự 

có 

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

4. Tình hình tài chính 

4.1. Tình hình tài chính  

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Tỷ lệ % 

22/21 

Tổng giá trị tài sản Tr. đồng 689.684 722.959 697.792 96,52% 

Doanh thu thuần Tr. đồng 137.164 166.939 182.472 109,30% 

Lợi nhuận từ SXKD Tr. đồng 15.960 2.160 (9.363)  

Lợi nhuận trước thuế Tr. đồng 15.954 2.175 (9.362)  

Lợi nhuận sau thuế Tr. đồng 13.710 1.852 (9.362)  

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Chỉ tiêu 
Năm 

2020 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

+ Hệ số thanh toán hiện thời 1,47 1,00 1,259 

+ Hệ số thanh toán nhanh 1,43 0,97 1,217 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 
 

   

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản  0,48 0,51 0,510 

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu  0,91 1,05 1,041 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 
 

   

+ Vòng quay hàng tồn kho (giá vốn/HTK bq) 22,7 107,2 33,7 

+ Vòng quay tổng tài sản (DT thuần/Tổng TS) 0,20 0,23 0,261 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 
 

    

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần  0,10 0,011  

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu  0,038 0,005  

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản  0,020 0,003  

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 
0,12 0,013  



17 

 

 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

5.1. Cổ phần 

Tổng số cổ phần đang lưu hành là 32.405.415 cổ phần, trong đó có 360.990 

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

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

5.2. Cơ cấu cổ đông 

Stt Danh mục 
Số cổ 

đông 

Số lượng 

cổ phần 
Tỷ lệ % Ghi chú 

I 
Cổ đông lớn 1 32.044.425 98,89% 

Tổng công ty Công 

nghiệp tàu thủy 

Cổ đông nhỏ 256 360.990 1,11%   

  Tổng cộng: 257 32.405.415 100%   

II 
Cổ đông tổ chức 4 32.086.425 99,02% 

1. Tổng công ty Công 

nghiệp tàu thủy (nắm 

giữ 98,89%). 

2. Công ty cổ phần vận 

tải Hùng Đạt (nắm giữ 

0,06%). 

3. Công ty CP Thực 

phẩm An Long (nắm 

giữ 0,03%). 

4. Doanh nghiệp tư  

nhân Lộc Tụ (nắm giữ 

0,03%) 

Cổ đông cá nhân 253 318.990 0,98% 
 

  Tổng cộng: 257 32.405.415 100% 
 

III 
Cổ đông nhà nước 1 32.044.425 98,89% 

Tổng công ty Công 

nghiệp tàu thủy 

Cổ đông khác 256 360.990 1,11%   

  Tổng cộng: 257 32.405.415 100%   

IV 
Cổ đông trong nước 257 32.405.415 100%   

Cổ đông nước ngoài 0 0 0,00%   

  Tổng cộng: 257 32.405.415 100%   

5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Trong năm 2022, công ty đã tiến hành trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt 

(tỷ lệ 0,43%) và không diễn ra hoạt động giao dịch mua bán cổ phiếu của CMP. 

Do đó, năm 2022, Công ty không có sự thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu. 

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có. 

5.5. Các chứng khoán khác: Không. 
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III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

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

a. Mặc dù doanh thu và sản lượng đều đạt kết quả cao hơn năm 2021 nhưng 

năm 2022, Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã không hoàn thành một số chỉ tiêu 

kế hoạch đề ra, cụ thể:    

Stt Nội dung 

Thực 

hiện 

2021 

Kế 

hoạch 

2022 

Thực 

hiện 

2022 
Tỷ lệ 

(4/2) 

Tỷ lệ 

(4/3) 

ĐVT: triệu đồng 

 1 2 3 4 5 6 

1 Tổng doanh thu 168.622 225.150 184.205 109% 81,81% 

2 Doanh thu tài chính 1.667 150 1.730 104% 1.153% 

3 Thu nhập khác 15 0 3 20,0%  

4 Lợi nhuận trước thuế 2.175 1.662 (9.362)   

5 Lợi nhuận sau thuế 1.852 1.330 (9.362)   

- Tổng Doanh thu năm 2022 của công ty đạt 184,2 tỷ đồng, chỉ 

đạt 82% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đã đề ra nhưng lại cao hơn 9% so 

với năm 2021, lợi nhuận trước thuế đạt âm 9,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, quy mô tài 

sản, vốn sở hữu, hệ số bảo toàn vốn vẫn được giữ ở mức đảm bảo an toàn trong 

bối cảnh nền kinh tế cả nước lẫn toàn thế giới vẫn đang bị ảnh hưởng nghiêm 

trọng bởi tình hình dịch bệnh và các vấn đề an ninh xã hội khác; 

Nhìn chung, năm 2022 để vừa đảm bảo được hoạt động sản xuất kinh 

doanh được bình thường trong một hoàn cảnh không gian và thời gian phức tạp, 

chịu nhiều yếu tố tiêu cực tác động như dịch bệnh, chiến tranh và phải chịu lãi 

vay của dự án Bến số 2 nhưng công ty vẫn đảm bảo được phúc lợi cho người lao 

động và việc đóng góp cho xã hội, đây là sự cố gắng rất lớn trong định hướng và 

chiến lược của Ban lãnh đạo cũng như của người lao động của công ty. 

b. Những tiến bộ công ty đã đạt được 

- Hợp tác quốc tế: Mặc dù đang chịu cảnh dịch bệnh nhưng công ty vẫn 

tiếp tục hợp tác và giữ liên lạc tốt với hãng tàu, đối tác quốc tế, các nhà đầu tư 

tiềm năng, các hãng du lịch của nước ngoài, đặc biệt đã mở được tuyến 

container nội địa, đang làm việc với các tuyến container quốc tế qua đó góp 

phần gia tăng thương hiệu cho công ty; 

- Công tác đối ngoại: Tiếp tục có các mối quan hệ tốt với cơ quan Ngân 

hàng, thuế, đơn vị đối tác và khách hàng; 

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

- Phát huy được năng lực của mỗi thành viên trong Công ty, chủ động liên 
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tục cải tiến bộ máy quản lý để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong mỗi 

giai đoạn, tình hình và môi trường mới; 

- Chú trọng đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn trên cơ sở mục tiêu chiến 

lược và nhiệm vụ sản xuất của Công ty, đặc biệt trong công tác làm hàng container; 

- Dù gặp nhiều khó khăn trong năm 2022 nhưng công ty luôn đặt trọng tâm 

trong việc làm lành mạnh tài chính của Công ty; 

- Luôn luôn khảo sát kiểm tra các thiết bị mua sắm, các thiết bị dự phòng 

phục vụ thay thế khi sửa chữa; 

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

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

đi vào chuyên nghiệp, chặt chẽ nhưng linh hoạt khi đàm phán hợp đồng. 

2. Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu Năm 2021 Năm 2022 Tỷ lệ 

a. Tình hình tài sản (ĐVT: đồng) 

Tài sản ngắn hạn 126.359.614.793 114.877.434.267 90,91% 

Tài sản dài hạn 596.599.381.780  582.914.385.295 97,71% 

Tổng giá trị tài sản 722.958.996.573  697.791.819.562 96,52% 

Vòng quay tài sản 0,231 0,261 113,25% 

b. Tình hình nợ phải trả (ĐVT: đồng) 

Nợ ngắn hạn 126.114.392.193  91.222.138.851 72,33% 

Nợ dài hạn 244.048.974.179  264.617.752.823 108,43% 

Tổng nợ 370.163.366.372  355.839.891.674 96,13% 

Vốn chủ sở hữu 352.795.630.201  341.951.927.888 96,93% 

Tổng nguồn vốn 722.958.996.573  697.791.819.562 96,52% 

Tỷ trọng VCSH/Tổng NV 48,80% 49,00% 100,42% 

2.1. Về tài sản 

Tính đến thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của Công ty là 697,8 tỷ đồng, 

giảm hơn 25 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm 2022. Trong đó: 

- Tài sản ngắn hạn của Công ty cuối năm là 114,88 tỷ đồng, giảm gần 11,5 tỷ 

đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền là 54,70 tỷ 

đồng, giảm hơn 24 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng hơn 4,5 tỷ đồng; 

trong đó chủ yếu khoản trả trước cho người bán ngắn hạn tăng hơn 3,6 tỷ đồng. 

- Tài sản dài hạn của Công ty giảm gần 13,7 tỷ đồng so với đầu năm, trong 
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đó tài sản cố định giảm tới gần 26,3 tỷ đồng nhưng tài sản dỡ dang dài hạn lại 

tăng gần 3,3 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. 

2.2. Về nguồn vốn 

Nguồn vốn của Công ty trong năm 2022 cũng biến động tương ứng với tài 

sản, cụ thể như sau: 

- Nợ phải trả hơn 355,8 tỷ đồng, giảm hơn 14 tỷ đồng so với đầu năm. 

Trong đó, Nợ ngắn hạn giảm gần 34,9 tỷ đồng, còn nợ dài hạn lại tăng hơn 20,6 

tỷ đồng. 

- Vốn chủ sở hữu là 341,952 tỷ đồng, giảm hơn 10,8 tỷ đồng so với đầu năm. 

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

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

động đã được đề ra, có sự phù hợp và nhất quán trong tổ chức của công ty; 

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

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

doanh phát sinh. 

4. Kế hoạch phát triển trong năm 2023 

Với những kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 đã đạt được và nguồn lực 

hiện có, Công ty đã tiến hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 

2023 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau: 

4.1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 

a. Chỉ tiêu về sản lượng 

- Tổng sản lượng hàng thông qua  : 4.500.000 tấn; 

- Sản lượng hàng container  : 34.000 TEUs. 

b. Chỉ tiêu về tài chính 

- Tổng doanh thu    : 238 tỷ đồng; 

- Lợi nhuận trước thuế   : 1.218 triệu đồng; 

- Nộp ngân sách     : 500 triệu đồng. 

c. Chỉ tiêu về lao động (tuyển dụng, lương, thu nhập và đào tạo) 

- Tổng số lao động cuối kỳ   : 321 người (không bao gồm NQL); 

- Thu nhập bình quân người lao động : 11,84 triệu đồng/người/tháng; 

- Lương bình quân người lao động : 10,64 triệu đồng/người/tháng; 

- Chi phí đào tạo    : 448 triệu đồng. 

d. Kế hoạch xây dựng cơ bản, mua sắm máy móc trang thiết bị 2023: 

Tổng mức đầu tư trong năm là  : 299,55 tỷ đồng. 
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4.2. Các nhiệm vụ chung 

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

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

- Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thị trường, 

không ngừng cải cách công tác quản trị sản xuất, tiết kiệm chống lãng phí; 

- Nâng cao năng xuất lao động, tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh, 

đầu tư. Tiếp tục củng cố thương hiệu, uy tín, nâng cao năng lực cạnh tranh; 

- Hoàn thành dự án xây dựng Bến số 02 (giai đoạn hoàn thiện), mở rộng 

kho bãi, tập trung phát triển dịch vụ Logistics nhằm đáp ứng lượng hàng hóa 

ngày càng tăng; 

- Bảo đảm ổn định về việc làm và thu nhập cho người lao động. 

4.3. Các giải pháp thực hiện 

Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2023, Công ty cổ phần Cảng Chân 

Mây sẽ tập trung thực hiện các giải pháp sau: 

a. Giải pháp xúc tiến thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh  

- Tiếp tục chú trọng việc nghiên cứu thị trường, nghiên cứu đối thủ để có 

thể nâng cao năng lực cạnh tranh. Kết hợp với chiến lược truyền thông, quảng 

bá để thu hút khách hàng tiềm năng; 

- Tăng cường liên doanh, liên kết để đẩy mạnh hệ thống logistics tại đây. 

Xúc tiến các hình thức hợp tác đầu tư hoặc ứng vốn từ khách hàng trên tinh thần 

hợp tác cùng có lợi; 

- Đảm bảo duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các khách hàng truyền thống. 

Hợp tác, trao đổi thông tin cùng các cơ quan chức năng, đề xuất quy chế phối 

hợp nhằm tháo gỡ các vướng mắc liên quan, kiểm soát tốt cũng như tạo điều 

kiện cho phương tiện vận chuyển hàng hóa qua Cảng; 

- Duy trì thực hiện giải pháp đa dạng hóa dịch vụ, bổ sung các dịch vụ tiềm 

năng có thể triển khai tại Cảng nhằm tăng doanh thu, nâng cao hiệu quả kinh 

doanh đối với Công ty.  

b. Giải pháp tài chính  

- Ngoài việc tập trung tìm kiếm nguồn hàng mới, tăng doanh thu, Công ty 

sẽ chú trọng duy trì khai thác tốt các dịch vụ, các mặt hàng có hiệu quả kinh tế 

cao, tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu lớn; 

- Tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý tài chính, quản lý công nợ, 

đẩy nhanh quy trình thanh toán, tăng cường các biện pháp thu hồi công nợ, thực 

hiện tốt Quy trình quản lý công nợ và phân cấp trách nhiệm cụ thể trong việc 

quản lý nợ của Công ty. 
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c. Giải pháp quản trị nhân lực  

- Tiến hành nghiên cứu về các giải pháp tạo động lực làm việc cho người 

lao động, nâng cao năng suất, hiệu quả công việc; 

- Phát huy hơn nữa chính sách đào tạo, mang đến cho người lao động cơ 

hội phát triển bản thân. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ vận hành thiết bị 

xếp dỡ container, marketing dịch vụ, nghiệp vụ quản lý khai thác cảng rời, hàng 

container, nghiệp vụ logistics đảm bảo về nguồn nhân sự thực hiện nhiệm vụ, kế 

hoạch kinh doanh 2023.  

d. Giải pháp quản trị điều hành sản xuất  

- Đảm bảo việc điều động tàu và bố trí thiết bị, nhân công hợp lí để nâng 

cao năng suất xếp dỡ hàng. Tận dụng việc khai thác 2 bến giúp giảm thời gian 

chờ đợi và thiệt hại kinh tế cho chủ hàng, chủ tàu; 

- Sẵn sàng, cảnh giác để chủ động ứng phó với thời tiết xấu nhằm giảm 

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

tàu bè ra vào Cảng Chân Mây; 

- Về công tác giao nhận, kho bãi: Đảm bảo tốt công tác giao nhận, kiểm 

đếm hàng hóa, thường xuyên giám sát tình trạng của kho để kịp thời khắc phục, 

sửa chữa. Đảm bảo đáp ứng kịp thời các nhu cầu thuê kho của khách hàng; 

- Về công tác sửa chữa các thiết bị, hạ tầng: Chủ động trong công tác sửa 

chữa đã góp phần đẩy nhanh tiến độ sản xuất. Bên cạnh các loại vật tư phục vụ 

sửa chữa được chọn lọc kĩ về chất lượng và đảm bảo giá cả hợp lí, hoàn thành 

đúng thời gian, ít ảnh hưởng đến quá trình làm hàng; 

- Về công tác chuẩn bị vật tư dự phòng và thay thế: Thường xuyên cập nhật 

thời gian hoạt động thiết bị, chủ động trong công tác vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ, 

đúng quy trình Công ty ban hành; 

- Về công tác kiểm tra giám sát an toàn lao động: Thường xuyên duy trì, 

thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra các điều kiện an toàn của công cụ xếp dỡ; 

quy trình khai thác bến, quy trình bốc xếp hàng hóa, tổ chức bố trí nhân viên 

trực điện khi vận hành các băng tải dăm gỗ nhằm đảm bảo an toàn. 

đ. Giải pháp về đầu tư  

- Triển khai các phương án đầu tư thực sự có hiệu quả, điều phối hài hòa 

các nguồn lực về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực giữa các dịch vụ nhằm 

đảm bảo hiệu quả kinh doanh, giảm áp lực về tài chính cho Công ty; 

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý dự án, đảm bảo dự án được triển 

khai đúng tiến độ, đảm bảo các tiêu chuẩn về kỹ thuật và thẩm mỹ nhằm tiết 

giảm chi phí đầu tư. Tính hiệu quả của dự án phải được đặt lên hàng đầu 
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e. Các giải pháp khác 

Thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin theo đúng quy định của Bộ tài 

chính, Sở giao dịch chứng khoán và Ủy ban chứng khoán nhà nước, tổ chức Đại 

hội đồng cổ đông thường niên 2023. Tổ chức bổ sung các quy chế điều hành phù 

hợp với các quy định pháp luật mới và thực hiện công khai, minh bạch các thông 

tin cho các cổ đông. 

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

Căn cứ theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, Công ty kiểm toán độc 

lập đã có ý kiến chấp nhận toàn phần đối với Báo cáo tài chính năm 2022 của 

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

giải trình thêm. 

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

của công ty 

6.1. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường 

Hiện Công ty đang sử dụng các thiết bị như thiết bị bốc xếp, vận tải, lai 

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

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

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

đúng quy định. Rác thải thông thường và chất thải nguy hại được phân loại và để 

riêng biệt theo các quy định của chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, và các 

Bộ ban ngành về quản lý chất thải nguy hại; 

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

phần Môi trường và công trình đô thị Thừa Thiên Huế để vận chuyển và xử lý 

rác thải sinh hoạt. Tổng số chuyến rác sinh hoạt vận chuyển trong năm 2022 là 

32 chuyến. 

- Chất thải nguy hại được Công ty phân loại tại nơi phát thải sau đó chuyển 

về kho CTNH. CTNH được lưu trữ bảo quản riêng biệt theo từng mã chất thải 

đồng thời bố trí đặt biển báo nguy hiểm, biển báo chất thải nguy hại, biển báo cấm 

lửa tại khu vực lưu trữ.  Công ty hiện đang ký hợp đồng với Công ty cổ phần Cơ - 

Điện - Môi trường LILAMA để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại. 

Thu gom định kỳ 6 tháng/ lần, không để chất thải nguy hại phát sinh ra môi 

trường bên ngoài 

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

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

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

6.2. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động 

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

chuyên môn và năng lực, được đóng các khoản bảo hiểm đầy đủ theo quy định; 
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- Công ty thực hiện chi trả lương cho người lao động theo đúng quy chế trả 

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

- Công ty luôn đảm bảo các chế độ, phúc lợi và an toàn cho người lao động. 

6.3. Đánh giá trách nhiệm của Doanh nghiệp đối với cộng đồng 

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

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

đình chính sách, cho các quỹ từ thiện … và trong năm 2022, mặc dù gặp rất 

nhiều khó khăn nhưng công ty đã ủng hộ cho hoạt động xã hội hoạt động từ 

thiện khoảng hơn 100 triệu đồng. 

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

CÔNG TY 

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

Trong năm 2022, với sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng Quản trị và sự nổ lực 

hết mình của Ban Tổng Giám đốc cùng với tập thể Cán bộ công nhân viên Công 

ty đã hoàn thành được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, cụ thể như: 

- Hầu hết các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh, con người lẫn trách nhiệm 

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

- Một số chỉ tiêu kinh doanh đã đạt được: 

Stt Nội dung ĐVT KH 2022 TH 2022 Tỷ lệ % 

1 Sản lượng TQ Tấn 3.868.000 3.469.639 89,70% 

2 Doanh thu từ SXKD Tr.đồng 225.000 182.472 81,10% 

3 Tổng doanh thu Tr.đồng 225.150 184.205 81,81% 

4 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 200 (9.362)  

5 Cổ tức  Không có Không có  

- Thu nhập bình quân người lao động tuy giảm nhưng luôn đảm bảo việc 

làm và đời sống cho người lao động; 

- Công ty luôn cố gắng thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và 

địa phương. 

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

đốc công ty 

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám 

đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng 

quản trị nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc. 

Trong năm 2022, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc và có trách 

nhiệm các chỉ đạo và quy định do Hội đồng quản trị ban hành. 
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- Ban Tổng giám đốc cũng đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của 

đơn vị phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng 

quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ công ty, quy định của pháp luật; 

- Nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của công ty, đặc biệt trong giai 

đoạn chịu ảnh hưởng nặng nề của việc kinh tế thế giới chưa phục hồi nên Ban 

Tổng giám đốc đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh 

doanh nhằm đảm bảo hoạt động của công ty; 

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

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

Cảng văn minh, hiện đại; 

- Bảo toàn vốn cho doanh nghiệp và đầu tư có trọng điểm, có hiệu quả, 

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

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

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

- Trong năm 2022, Tổng giám đốc đã có 84 tờ trình gửi xin ý kiến của Hội 

đồng quản trị về các vấn đề chủ yếu là trong lĩnh vực đầu tư, tài chính, nhân sự 

và sản xuất kinh doanh ....theo đúng thẩm quyền quy định tại Điều lệ và các quy 

định liên quan của pháp luật; 

- Đảm bảo được công việc và thu nhập cho người lao động. 

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

Hội đồng quản trị sẽ cùng với Ban Tổng Giám đốc và tập thể người lao 

động nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp để hoàn 

thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao năm 2023, với kế 

hoạch và các định hướng sau: 

3.1. Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 

2023 do Đại hội đồng cổ đông thông qua đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm; 

chú trọng công tác quản trị, quản lý và điều hành kinh doanh khai thác cảng hiệu 

quả, an toàn, ổn định, đảm bảo chất lượng dịch vụ và đặc biệt là phải đạt được 

chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đề ra. 

3.2. Tiếp tục xây dựng kế hoạch và chiến lược kinh doanh phù hợp, nâng 

cao chất lượng dịch vụ năng lực cạnh tranh, nhằm giữ chân các khách hàng hiện 

có và tiếp cận những khách hàng mới, tạo được thương hiệu trong thị trường 

khai thác hàng container. 

3.3. Tăng cường hợp tác với các đối tác để đầu tư trang thiết bị phục vụ 

khai thác hàng hóa trên quan điểm đôi bên cùng có lợi nhằm tăng cường mối 

quan hệ với khách hàng. 

3.4. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi 

ro, đảm bảo hiệu quả định mức đang ban hành. Tiếp tục cập nhật, điều chỉnh các 
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quy chế, quy định, quy trình, hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật hiện có tại 

công ty đáp ứng đúng yêu cầu của pháp luật hiện hành. 

3.5. Đổi mới, hoàn thiện cơ cấu lại bộ máy tổ chức, mô hình hoạt động của 

bộ phận trong toàn Cảng theo hướng tinh gọn, linh hoạt, chuyên nghiệp hóa, 

tăng phân cấp, phân quyền và thích nghi với sự thay đổi. 

Một số chỉ tiêu kế hoạch 2023 cụ thể như sau: 

Stt Nội dung ĐVT Năm 2022 KH 2023 Ghi chú 

1 Sản lượng hàng rời MT 3.469.639 4.500.000  

2 Sản lượng hàng cont TEUs 666 34.000  

3 Doanh thu từ SXKD Tr.đồng 182.472 238.000  

3 Tổng doanh thu Tr.đồng 184.205 238.000  

4 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng (9.362) 1.218  

5 Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng (9.362) 1.218  

6 Nộp ngân sách Tr. đồng 768 500  

7 Lao động Người 306 321  

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Hội đồng quản trị 

1.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị 

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

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

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

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

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

Người đại diện theo pháp luật của công ty; 

+ Ông Nguyễn Tiến Đạt : Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị; 

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

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

1.2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Tính đến thời điểm cuối tháng 

12/2022, Tổ thư ký Hội đồng quản trị với các thành viên 

+ Ông Hoàng Trung Chính : Tổ Trưởng; 

+ Ông Lê Văn Tiến   : Thành viên; 

+ Ông Trương Quang Việt  : Thành viên; 

+ Ông Nguyễn Văn Nhật  : Thành viên; 

+ Bà Lê Thị Thanh Loan  : Thành viên. 
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1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị 

Trong năm 2022, các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, 

giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua việc 

tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng Giám 

đốc về việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT hoặc về việc 

chuẩn bị các đề án, dự án để trình HĐQT, tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong 

các cuộc họp của các Hội đồng chuyên môn công ty, công tác tổ chức lao động, 

các cuộc họp về xây dựng chính sách giá, chiến lược kinh doanh khi bổ sung 

trang thiết bị cho Bến số 2, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 

để phù hợp với tình hình thực tiễn,...; theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành 

sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Tổng Giám đốc gửi 

đến HĐQT; trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban Tổng Giám đốc trong một số 

vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh. 

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 11 cuộc họp có biên bản cuộc họp định 

kỳ và bất thường, đã ban hành 129 Nghị quyết, 12 Quyết định, 7 tờ trình và 10 

văn bản khác đúng trình tự, đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật 

và phù hợp với các yêu cầu về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Công ty.  

Năm 2022, Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã tổ chức cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 28/4/2022, cụ thể: 

Thông tin về cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội: 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua nhiều vấn đề 

quan trọng như: 

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất 

kinh doanh 2022; 

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; 

- Báo cáo công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị năm 

2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022; 

- Báo cáo công tác kiểm soát năm 2021 của Ban kiểm soát; 

- Tờ trình về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021; 

- Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm 

quyền của Đại hội đồng cổ đông; 

- Tờ trình về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2021 và phương án 

quỹ tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban 

TGĐ của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây; 

- Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2022; 

- Tờ trình về thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ 

phần Cảng Chân Mây; 
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- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát 

Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. 

Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

1 01/NQ-ĐHĐCĐ 28/4/2022 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2022 Công ty cổ phần Cảng 

Chân Mây 

Theo quy định đối với công ty đại chúng quy mô lớn, Hội đồng quản trị chỉ 

đạo Tổng Giám đốc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin của công ty 

theo đúng quy định, qua đó nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động 

quản trị, đồng thời giúp cổ đông nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty. 

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

Quyết định/Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt 

động sản xuất kinh doanh như sau: 

Stt 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

1 01/NQ-HĐQT 04/01/2022 

Về việc bổ nhiệm lại các chức danh trưởng, 

phó các bộ phận của Công ty cổ phần Cảng 

Chân Mây 

2 02/NQ-HĐQT 12/01/2022 
Về việc thông qua quỹ lương năm 2021 của 

công ty cổ phần Cảng Chân Mây 

3 03/QĐ-HĐQT 12/01/2022 
Về việc phê duyệt quỹ lương năm 2021 Công 

ty cổ phần Cảng Chân Mây 

4 04/QĐ-HĐQT 13/01/2022 
Về việc thành lập Ban chỉ đạo đón tết Nhâm 

Dần 2022 Công ty cổ phần Cảng Chân Mây 

5 05/NQ-HĐQT 13/01/2022 

Về việc phê duyệt đơn giá, dự toán phần khối 

lượng phát sinh trong quá trình thi công công 

trình đầu tư xây dựng Bến số 02 - Cảng Chân 

Mây (giai đoạn 1). 

6 06/NQ-HĐQT 19/01/2022 

Về việc tạm dừng thi công để quyết toán khối 

lượng thực hiện dự án đầu tư xây dựng Bến số 

02 - Cảng Chân Mây (giai đoạn 1) 

7 07/NQ-HĐQT 19/01/2022 

Về việcthông qua phụ lục bổ sung điều chỉnh 

hợp đồng (Hợp đồng số 15/2018/HĐXD ký 

ngày 19/6/2018) về khối lượng thi công Gói 

thầu số 18-Toàn bộ phần thi công xây dựng và 

thiết kế kiến trúc thuộc dự án đầu tư xây dựng 

Bến số 02 - Cảng Chân Mây 

8 08/NQ-HĐQT 20/01/2022 Về vệc thông qua BCTC quý 4 năm 2021 

9 09/QĐ-HĐQT 24/01/2022 
Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống 

tham nhũng Công ty cổ phần Cảng Chân Mây 
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10 11/NQ-HĐQT 28/02/2022 

Về việc thông qua việc chốt danh sách cổ đông 

để triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2022 

11 12/NQ-HĐQT 01/03/2022 
Về việc tuyển dụng nhân sự cho Ban nghiên 

cứu – Phát triển thị trường và hàng container 

12 13/NQ-HĐQT 03/03/2022 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

đợt 1 Giai đoạn hoàn thiện dự án đầu tư xây 

dựng Bến số 02 - Cảng Chân Mây 

13 14/NQ-HĐQT 11/03/2022 

Về việc phê duyệt chỉ định thầu Gói thầu số 

01: Hoàn thiện - Lập hồ sơ mời thầu, đánh 

giá hồ sơ dự thầu Gói thầu Tư vấn khảo sát 

và lập thiết kế bản vẽ thi công Giai đoạn hoàn 

thiện dự án đầu tư xây dựng Bến số 02 - Cảng 

Chân Mây. 

14 15/NQ-HĐQT 15/03/2022 
Về việc thông qua BCTC năm 2021 đã kiểm 

toán của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây 

15 16/NQ-HĐQT 17/03/2022 

Về việc hoạt động của Xí nghiệp Dịch vụ Cung 

ứng tàu biển theo hình thức hạch toán phụ thuộc 

trực thuộc công ty cổ phần Cảng Chân Mây 

16 24/NQ-HĐQT 28/03/2022 

Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu số 

02- Hoàn thiện - tư vấn khảo sát và lập thiết kế 

bản vẽ thi công Giai đoạn hoàn thiện dự án đầu 

tư xây dựng Bến số 02-Cảng Chân Mây 

17 25/NQ-HĐQT 28/03/2022 
Về việc chấp thuận chủ trương mua sắm cáp 

thép cần trục phục vụ sản xuất. 

18 27/NQ-HĐQT 31/03/2022 
Về việc thông qua chủ trương hợp đồng áo quần 

bảo hộ lao động cho CBCNV Cảng Chân Mây 

19 28/NQ-HĐQT 31/03/2022 
Về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư phần mềm 

quản lý container 

20 29/QĐ-HĐQT 31/03/2022 
Về việc thành lập Ban an ninh cảng biển của 

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây 

21 30/NQ-HĐQT 04/04/2022 Về việc điều động và phân công nhiệm vụ cán bộ 

22 31/QĐ-HĐQT 07/04/2022 

Về việc thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ 

đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2022 

23 32/NQ-HĐQT 12/04/2022 
Về việc bổ sung chức danh Kế toán trưởng Xí 

nghiệp của Xí nghiệp Dịch vụ cung ứng tàu biển 

24 33a/NQ-HĐQT 20/04/2022 
Về việc thông qua Báo cáo tài chính Quý 1 năm 

2022 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây 

25 33/NQ-HĐQT 20/04/2022 

Về việc điều chỉnh dự toán đề cương nhiệm vụ 

khảo sát, thiết kế và dự toán kinh phí bước thiết 

kế bản vẽ thi công dự án dự án đầu tư xây 

dựng Bến số 02 - Cảng Chân Mây (giai đoạn 

hoàn thiện) 
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26 34/QĐ-HĐQT 28/04/2022 
Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị 

công ty cổ phần Cảng Chân Mây 

27 35/NQ-HĐQT 06/05/2022 

Về việc phê duyệt kết quả đánh giá HSĐXKT 

Gói thầu số 02 - HT - tư vấn khảo sát và lập 

thiết kế bản vẽ thi công Giai đoạn hoàn thiện, 

dự án dự án đầu tư xây dựng Bến số 02 - Cảng 

Chân Mây 

28 36/NQ-HĐQT 09/05/2022 

Về việc chuyển đổi Ban nghiên cứu, phát triển 

thị trường và hàng container thành Phòng Khai 

thác Container 

29 37/NQ-HĐQT 10/05/2022 

Về việc phê duyệt thẩm định và phê duyệt điều 

chỉnh bổ sung kết cấu mặt đường Hạng mục 

Đường ra cảng Dự án đầu tư xây dựng Bến số 

02 - Cảng Chân Mây 

30 38/NQ-HĐQT 23/05/2022 

Về việc phê duyệt Khái toán dự toán thực hiện 

đầu tư Hạng mục: Nâng cấp bãi chữa hàng 

Container - Cảng Chân Mây 

31 39/NQ-HĐQT 30/05/2022 
Về công tác nhân sự các phòng ban bộ phận 

chuyên môn Công ty cổ phần Cảng Chân Mây 

32 40/NQ-HĐQT 30/05/2022 
Về việc chấp thuận chủ trương mua sắm cáp 

thép cần trục phục vụ sản xuất 

33 41/NQ-HĐQT 31/05/2022 

Về việc thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu đợt 1, Hạng mục: Nâng cấp bãi 

chứa hàng container - Cảng Chân Mây thuộc 

phương án kinh doanh khi bổ sung trang thiết bị 

34 42/NQ-HĐQT 09/06/2022 

Về việc Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu Gói thầu số 02- Hoàn thiện-Tư 

vấn khảo sát và lập thiết kế bản vẽ thi công 

Giai đoạn hoàn thiện dự án đầu tư xây dựng 

Bến số 02 - Cảng Chân Mây 

35 43/NQ-HĐQT 10/06/2022 

Về công tác nhân sự một số chức danh quản lý 

các phòng, xí nghiệp, bộ phận công ty Cổ phần 

Cảng Chân Mây 

36 44/NQ-HĐQT 10/06/2022 
Về việc tuyển dụng nhân sự cho Phòng khai 

thác Container 

37 45/NQ-HĐQT 24/06/2022 
Về việc Phê duyệt chủ trương Sửa chữa Bến số 

1 - Cảng Chân Mây 

38 46/NQ-HĐQT 24/06/2022 
Về việc Chấp thuận chủ trương đầu tư xây 

dựng hàng rào kho bãi mở rộng Bến số 1 

39 47/NQ-HĐQT 24/06/2022 

Về việc thông qua hợp đồng Gói thầu số 02-

Hoàn thiện - tư vấn khảo sát và thiết kế bản vẽ 

thi công giai đoạn hoàn thiện thuộc dự án đầu 

tư xây dựng Bến số 02 - Cảng Chân Mây 

40 48/NQ-HĐQT 28/06/2022 
Về việc chấp thuận chủ trương mua sắm vật tư 

hộp số tàu Chân Mây 01 
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41 50/NQ-HĐQT 30/06/2022 
Về việc tạm dừng thực hiện dự án phần mềm 

quản lý Container 

42 51/NQ-HĐQT 04/07/2022 

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực 

hiện kiểm toán cho báo cáo tài chính bán niên 

và báo cáo tài chính năm 2022 

43 52/NQ-HĐQT 04/07/2022 

Về việc chấp thuận hỗ trợ kinh phí tổ chức Hội 

nghị xúc tiến đầu tư các hãng tàu làm hàng 

container tại Cảng Chân Mây 

44 53/NQ-HĐQT 05/07/2022 

Về việc thành lập tổ thẩm định Báo cáo kinh tế  

-  kỹ thuật đầu tư xây dựng Hạng mục: sữa 

chữa bảo trì bến số 1 - Cảng Chân Mây thuộc 

công trình Bến số 01 - Cảng Chân Mây 

45 54/QĐ-HĐQT 05/07/2022 

Về việc thành lập tổ thẩm định Báo cáo kinh tế  

-  kỹ thuật đầu tư xây dựng Hạng mục: sữa 

chữa bảo trì bến số 1 - Cảng Chân Mây thuộc 

công trình Bến số 01 - Cảng Chân Mây 

46 55/NQ-HĐQT 08/07/2022 

Về việc Thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh 

tế kỹ thuật Hạng mục: Sữa chữa bảo trì Bến số 

01 - Cảng Chân Mây Thuộc công trình Bến số 

01 - Cảng Chân Mây 

47 56/NQ-HĐQT 12/07/2022 

Về việc Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu đợt 1. Công trình: Xây dựng hàng 

rào kho bãi mở rộng  -  Bến số 01 (Gói thầu số 1: 

Tư vấn khảo sát địa hình địa chất và lập báo cáo 

KT - KT; Gói thầu số 2: Tư vấn thẩm tra thiết kế 

kỹ thuật, bản vẽ thi công và dự toán) 

48 57/NQ-HĐQT 13/07/2022 

Về việc thông qua phương án xây dựng đơn giá 

tiền lương xếp dỡ và cách tính lương thưởng 

cho người lao động 

49 58/NQ-HĐQT 13/07/2022 

Về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư, 

dự toán xây dựng công trình Nhà kho 2500m2 

thuộc dự án đầu tư phục vụ sản xuất kinh 

doanh năm 2018 

50 59/NQ-HĐQT 20/07/2022 
Về việc thông qua Báo cáo tài chính quý 2 năm 

2022 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây 

51 60/QĐ-HĐQT 25/07/2022 
Về việc thành lập Ban Chỉ huy ứng phó sự cố 

tràn dầu Công ty cổ phần Cảng Chân Mây 

52 61/QĐ-HĐQT 03/08/2022 
Về việc thành lập Ban chỉ huy Phòng cháy 

chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 

53 62/NQ-HĐQT 10/08/2022 

Về việc chấp thuận chủ trương Lập hồ sơ cấp 

giấy phép môi trường Bến số 01 và Bến số 02 - 

Cảng Chân Mây 

54 63/NQ-HĐQT 12/08/2022 
Về việc thông qua báo cáo tài chính bán niên 

2022 của công ty cổ phần Cảng Chân Mây 
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55 64/NQ-HĐQT 15/08/2022 
Về việc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng 

công trình Văn phòng điều hành Container 

56 65/NQ-HĐQT 15/08/2022 
Về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng 

Nhà kho do ITID đầu tư tại Cảng Chân Mây 

57 66/NQ-HĐQT 29/08/2022 

Về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh vị trí 

đặt trạm biến áp, bổ sung đường cáp điện động 

lực phục vụ 02 cần trục 45 tấn thuộc dự án Đầu 

tư xây dựng Bến số 02 - Cảng Chân Mây 

58 67/NQ-HĐQT 16/09/2022 Về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền 

59 68/NQ-HĐQT 21/09/2022 

Về việc phê duyệt tiếp tục triển khai và điều 

chỉnh thời gian thực hiện Gói thầu phần mềm 

quản lý container 

60 69/NQ-HĐQT 27/09/2022 
Về việc phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng 

Công trình: Văn phòng điều hành Container 

61 70/NQ-HĐQT 30/09/2022 

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 

Dự án nâng cấp Bến số 01 - Cảng Chân Mây 

Hạng mục: Bổ sung 02 trụ neo 200 tấn 

62 71/QĐ-HĐQT 30/09/2022 

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 

Dự án nâng cấp Bến số 01 - Cảng Chân Mây 

Hạng mục: Bổ sung 02 trụ neo 200 tấn 

63 72/NQ-HĐQT 05/10/2022 

Về việc tạm thời chưa áp dụng đơn giá tiền 

lương xếp dỡ và cách tính lương, thưởng mới 

cho người lao động 

64 73/NQ-HĐQT 11/10/2022 

Về việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu số 03: 

Hoàn thiện, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và 

dự toán xây dựng giai đoạn hoàn thiện Dự án 

Đầu tư xây dựng Bến số 02 - Cảng Chân Mây 

65 74/NQ-HĐQT 19/10/2022 

Về việc thông qua dự thảo hợp đồng Gói thầu 

số 03: Hoàn thiện - Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi 

công và dự toán xây dựng giai đoạn hoàn thiện 

thuộc dự án Đầu tư xây dựng Bến số 02 - Cảng 

Chân Mây 

66 75/NQ-HĐQT 20/10/2022 
Về việc thông qua báo cáo Tài chính Quý 3 

năm 2022 của Công ty CP Cảng Chân Mây 

67 77/NQ-HĐQT 04/11/2022 

Về việc chấp thuận chủ trương sửa chữa bãi 

chứa hàng khu vực cầu Alcan Bến số 01 - Cảng 

Chân Mây 

68 78/NQ-HĐQT 04/11/2022 

Phê duyệt danh sách cấp phòng, xí nghiệp, bộ 

phận giai đoạn 2026 - 2031 của công ty cổ 

phần Cảng Chân Mây 

69 79/NQ-HĐQT 11/11/2022 
Về việc phê duyệt giá thiết bị phục vụ bốc xếp 

hàng hóa, làm hàng container 

70 80/NQ-HĐQT 15/11/2022 

Về việc phê duyệt trang cấp giày, dép, mũ bảo 

hộ lao động, áo mưa cho cán bộ công nhân viên 

Cảng Chân Mây năm 2022 
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71 81/NQ-HĐQT 24/11/2022 
Chấp thuận thông qua việc đàm phán giá dịch 

vụ hàng container với các hãng tàu 

72 82/NQ-HĐQT 24/11/2022 Về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo năm 2023 

73 83/NQ-HĐQT 01/12/2022 

Về việc công nhận kết quả đánh giá, xếp loại 

cán bộ Thi đua  -  khen thưởng năm 2022 công 

ty cổ phần Cảng Chân Mây 

74 84/NQ-HĐQT 05/12/2022 

Về việc phê duyệt triển khai in ấn lịch Bloc 

năm 2023 tặng khách hàng, đối tác và cán bộ 

công nhân viên 

75 85/QĐ-HĐQT 07/12/2022 

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Hội nghị tổng 

kết năm 2022 và Hội nghị người lao động năm 

2023 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây 

76 87/QĐ-HĐQT 13/12/2022 

Về việc bổ sung thành viên Tổ thư ký Hội đồng 

quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025 

77 89/NQ-HĐQT 16/12/2022 
Về việc phê duyệt mua sắm quà tặng khách 

hàng, đối tác 

78 90/NQ-HĐQT 20/12/2022 

Về việc chấp thuận chủ trương san lấp mương 

và tạo mặt bằng Khu vực nhà công vụ đến cổng 

bảo vệ 

79 91/NQ-HĐQT 21/12/2022 
Về việc phê duyệt biểu giá dịch vụ cảng biển 

năm 2023 

80 92/NQ-HĐQT 21/12/2022 

Về việc đánh giá, xếp loại cán bộ và xếp loại 

thi đua, khen thưởng năm 2022 cho HĐQT, 

Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty cổ 

phần Cảng Chân Mây 

81 93/NQ-HĐQT 23/12/2022 
Thông qua việc tổ chức lễ khai trương tuyến 

Container tại Cảng Chân Mây 

1.4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Không có. 

1.5. Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị 

công ty 

Có 4/5 thành viên HĐQT cùa Công ty đã được cấp chứng nhận hoàn thành 

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

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

Stt Thành viên HĐQT Chứng nhận quản trị công ty 

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

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

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

tạo Quản trị công ty cấp ngày 09/08/2016 
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3 Bà Hồ Hoàng Thi 
- Chứng nhận hoàn thành chương trình đào 

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

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

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

2. Ban Kiểm soát 

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

+ Ông Phan Tuấn Anh : Trưởng ban; 

+ Ông Nguyễn Công Định : Thành viên; 

+ Bà Lê Thị Hoàng Diệu : Thành viên (đã từ nhiệm); 

+ Ông Đoàn Quang Vũ : Thành viên. 

2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 

có 3 thành viên, trong đó có hai thành viên chuyên trách và một thành viên 

không chuyên trách thuộc Tổng Công ty. Trong năm 2022, Ban kiểm soát  có sự 

thay đổi nhân sự với việc bà Lê Thị Hoàng Diệu chuyển công tác và đồng chí 

Đoàn Quang Vũ thay thế vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025; 

- Ban  kiểm soát đã thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể tới các thành viên 

trên các mặt hoạt động của Công ty. Thường xuyên tiến hành tổ chức công tác 

kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phù hợp với kế 

hoạch được Tổng công ty phê duyệt thông qua người đại diện vốn, xem xét báo 

cáo tài chính và các hoạt động đầu tư các dự án trên cơ sở phù hợp Luật doanh 

nghiệp và Điều lệ công ty. Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện 9 cuộc 

họp và đã ban hành 9 báo cáo kiểm tra, giám sát các hoạt động của Đơn vị; 

- Ban kiểm soát phối hợp phòng Tài chính - Kế toán và Công ty kiểm toán 

độc lập tiến hành thẩm định và xác nhận sự khớp đúng số liệu của Báo cáo Tài 

chính năm 2022 của Công ty do Ban điều hành lập và đã được kiểm toán bởi 

Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt; 

- Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban 

hàng tuần của Ban điều hành và một số cuộc họp khác với vai trò độc lập, đưa ra 

các ý kiến khách quan góp phần giảm thiểu rủi ro trong hoạt động của đơn vị; 

- Trong năm 2022, Ban kiểm soát không nhận dược bất cứ yêu cầu nào của 

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông về yêu cầu xem xét về hoạt động của Công ty, về 

việc quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. 

a. Thực hiện nhiệm vụ giám sát 

Qua công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, Ban kiểm soát đánh giá HĐQT và 

Ban Tổng Giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ đúng luật 

Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể: 
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- Kết quả giám sát các hoạt động của HĐQT: 

+ Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 12 cuộc họp theo hình thức tập trung 

và lấy ý kiến bằng văn bản nhiều vấn đề liên quan đến điều hành sản xuất kinh 

doanh cũng như quản lý xây dựng các dư án. HĐQT đã ban hành 12 Quyết định, 

69 Nghị quyết, 6 Tờ trình, 8 Thông báo, Báo cáo. Các văn bản ban hành đúng 

trình tự, đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của phát luật phù hợp với yêu cầu 

quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; 

+ Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc bám sát tình hình thực 

tế, linh hoạt trong công tác điều hành nhằm xây dựng chiến lược sản xuất kinh 

doanh phù hợp và hiệu quả. Trong năm, HĐQT đã hoàn thành việc thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản 

xuất kinh doanh năm 2022 đạt kế hoạch đề ra; 

+ Các chính sách của HĐQT mang tính định hướng mục tiêu phát triển sản 

xuất kinh doanh theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và giao cho Ban Tổng Giám 

đốc triển khai thực hiện. 

- Kết quả giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc: 

+ Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng, đầy đủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ 

và HĐQT, quy chế hoạt động của Công ty. Ban Tổng Giám đốc đã duy trì 

thường xuyên các cuộc họp giao ban hàng tuần để tập trung giải quyết các 

vướng mắc trong điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty; 

+ Mọi hoạt động quản trị điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty đều 

được chỉ đạo giám sát chặt chẽ của HĐQT, Tổng Giám đốc thường xuyên báo 

cáo HĐQT để kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết; 

+ Ban Tổng Giám đốc đã có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành 

viên, từng thành viên trong Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng theo nhiệm 

vụ được phân công; 

+ Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, Ban Tổng Giám đốc 

trong năm qua đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp 

với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, triển khai kịp thời các Quyết 

định, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT không có vi phạm nào làm ảnh hưởng tới 

hiệu quả hoạt động của Công ty. 

b. Kiến nghị của Ban Kiểm soát 

- Đối với các khoản nợ khó đòi và các khoản nợ xấu đã được trích dự 

phòng đề nghị Công ty tiếp tục nghiên cứu, theo dõi sát sao để có biện pháp thu 

hồi nợ cho Công ty trong thời gian nhanh nhất; 

- Giải pháp về tiền lương: Chính sách tiền lương thưởng và chế độ đãi ngộ 

người lao động của Công ty chưa hoàn thiện, việc điều chỉnh tiền lương cho cán 

bộ công nhân viên vẫn đang còn nghiên cứu và tiếp tục hoàn thiện. Ban kiểm 
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soát kiến nghị Công ty sớm xem xét chỉnh sửa Quy chế tiền lương phù hợp đảm 

bảo tính cạnh tranh và khuyến khích người lao động; 

+ Đẩy mạnh khai thác container: Bến số 2 đưa vào hoạt động từ tháng 7 

năm 2021 mục tiêu đặt ra khai thác mặt hàng Container và hàng rời. Theo định 

hướng phát triển Công ty trong kế hoạch 5 năm 2021-2025 thì năm 2023 kế 

hoạch khai thác mặc hàng container 34.000 TEUs. Ban kiểm soát kiến nghị 

Công ty chỉ đạo bộ phận phát triển Container cần xây dựng kế hoạch khai thác 

tối ưu và cụ thể để đảm bảo đạt kế hoạch để ra trong năm 2023, đảm bảo hiệu 

quả khai thác Bến số 2. 

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

Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát 

3.1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích 

- Lương, thưởng của các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm 

soát công ty năm 2022 được thực hiện áp dụng theo Nghị định số 53/2016/NĐ-

CP ngày 13/06/2016 quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối 

với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước và theo Thông tư số 

28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động thương binh và Xã 

hội hướng dẫn thực hiện Nghị định 53/2016/NĐ-CP, Tổng quỹ lương năm 2022 

của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát công ty là: 

2.703.456.000 đồng ; 

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022: 

Stt Chức danh Thù lao 

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

2 Thành viên HĐQT chuyên trách Hưởng lương, không hưởng thù lao 

3 Thành viên HĐQT kiêm điều hành  3.000.000 đồng/người/tháng 

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

5 Trưởng BKS, Thành viên bks chuyên trách Hưởng lương, không hưởng thù lao 

6 Thành viên BKS không chuyên trách 2.000.000 đồng/người/tháng 

- Tổng quỹ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 là: 

132.000.000 đồng (4 người); 

3.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có. 

3.3. Giao dịch cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không có. 

3.4. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty 

Công ty đã soạn thảo và đã ban hành và áp dụng Quy chế nội bộ về quản trị 

Công ty theo hướng dẫn của Thông tư số 116/2021/TT-BTC ngày 31/12/2021 

của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 
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06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty 

đại chúng. 

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

XÃ HỘI CỦA CÔNG TY 

1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu 

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

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

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

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

2. Tiêu thụ năng lượng 

2.1. Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp 

- Năng lượng điện: 956.941 Kwh; 

- Dầu Diesel và các loại dầu khác: 245.629 lít diesel và hơn 33.454 lít các 

loại dầu khác. 

2.2. Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng 

lượng hiệu quả 

Trong năm qua, Công ty đã có một số sáng kiến kỹ thuật có tính ứng dụng 

thực tiễn để đáp ứng nhu cầu tại cảng như hoàn thành lắp đặt máy phun nước 

trên xe chở gàu phục vụ vệ sinh sân bãi và đường nội bộ…. 

2.3. Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm 

và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo 

kết quả của các sáng kiến này: Không có. 

3. Tiêu thụ nước 

3.1. Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng 

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

- Lượng nước sử dụng: 53.190 m3. 

3.2. Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: Không. 

4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 

4.1. Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy 

định về môi trường: Không có. 

4.2. Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và 

các quy định về môi trường: Không. 

5. Chính sách liên quan đến người lao động 

5.1. Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động 

- Tổng số lao động bình quân của công ty trong năm 2021 là 306 người 

trong đó có 52 lao động nữ; luôn đảm bảo 100% lao động đều có việc làm; 
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- Năm 2022, thu nhập bình quân lao động đạt 10,92 triệu đồng/người/tháng 

giảm 6,75% so với năm 2021 (11,71 triệu đồng). 

5.2. Chính sách nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người 

lao động 

 Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty 

gồm có 315 người, trong đó: 9 lao động quản lý; lao động không xác định thời 

hạn: 250 người; lao động có thời hạn hợp đồng 1 - 3 năm: 53 người và lao động 

dưới 12 tháng: 03 người. Về tình hình biến động nhân sự trong năm 2022 như 

sau: số lao động tăng trong năm 18 người; số lao động giảm là 14 người; giải 

quyết chế độ hưu trí cho 2 trường hợp lao động đến tuổi nghỉ hưu, đồng thời ký 

lại hợp đồng lao động xác định thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp 

này nhằm đào tạo nâng cao chuyên môn kỹ thuật cho lớp thuyền viên kế cận; 

100% CBCNV đều có việc làm ổn định.  

Thu nhập bình quân trong năm 2022 đạt: 10,92 triệu đồng/người/tháng, 

giảm 9,31% so với năm 2021 (11,71triệu đồng/người/tháng). Công tác chăm lo 

đời sống CBCNV được đơn vị thường xuyên quan tâm, giải quyết kịp thời các 

chế độ chính sách. Cụ thể, năm 2022 tổng số tiền đơn vị đã đóng BHXH, 

BHYT, BHTN là 7,22 tỷ đồng; chi giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng 

sức: 209 triệu đồng; giải quyết trợ cấp thôi việc 21,219 triệu đồng; triển khai 

công tác xác nhận thời gian đóng BHXH định kỳ hàng năm và công bố công 

khai theo quy định. Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty không nợ tiền BHXH. 

Ngoài ra, Công ty đã mua Bảo hiểm con người kết hợp cho 311 CBCNV (theo 

hình thức 50/50) và Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện (PVI) đối với 41 cán 

bộ chủ chốt. Trong năm, đơn vị Bảo hiểm đã chi trả tổng cộng 15 triệu đồng cho 

các CBCNV. 

Thực hiện Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ 

Lao động Thương binh xã hội, Công ty thực hiện chi trả phụ cấp độc hại bằng 

hiện vật cho 227 người (trong đó 156 người thuộc diện bắt buộc), với tổng số 

tiền phụ cấp 626,7 triệu đồng. 

Thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ, 

Công ty cũng đã hoàn tất các thủ tục đề nghị hỗ trợ cho 15 trường hợp NLĐ 

có thuê trọ và tất cả các trường hợp trên đều được nhận hỗ trợ theo chính sách 

của nhà nước. 

Chế độ nâng bậc lương cho người lao động được thực hiện theo đúng quy 

định, năm 2022 đã nâng bậc ương cho 159 CBCNV đã hoàn thành kỳ sát hạch 

nâng bậc. 
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5.3. Hoạt động đào tạo người lao động 

Công tác huấn luyện nghiệp vụ, chuyên môn thường xuyên được đơn vị 

quan tâm, tổ chức đào tạo và đào tạo lại cho người lao động nhằm phục vụ tốt 

hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cho Công ty. Trong năm, tổng số lượt 

đào tạo là 404 lượt với tổng kinh phí 480 triệu đồng, đặc biệt tổ chức khóa đào 

tạo cho 40 công nhân kỹ thuật vận hành cần cẩu và xe nâng, cử 23 CBCNV 

tham gia học tập nghiệp vụ làm hàng container tại Cảng Quy Nhơn và Cảng 

Hải An. 

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

Công ty luôn cố gắng cùng với các tổ chức đoàn thể trong công ty vận động 

cán bộ công nhân viên tham gia nhiều hoạt động thiết thực như: kêu gọi cán bộ, 

đoàn viên, người lao động trong Công ty bằng tình cảm và trách nhiệm của mình 

tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, tinh thần tương thân, tương ái. Tổng 

số tiền Công ty đóng góp cho công tác từ thiện, xã hội trong năm khoảng hơn 

100 triệu đồng. 
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VII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

1. Ý kiến kiểm toán 
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