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Điện thoại: 07106.516.483
Sô fax: 07103.917.395
Website: www.canthoport.com.vn
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THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Tên giao dịch:

Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ

Tên tiếng Anh:

CANTHO PORT JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt:

CANTHO PORT

Giấy chứng nhận
ĐKDN số:

1801319907 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Cần Thơ cấp lần đầu ngày
31/10/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 20/4/2015.

Vốn điều lệ:

284.800.000.000 đồng

Vốn đầu tư của CSH:

284.800.000.000 đồng

Địa chỉ:

Số 2, KV Phú Thắng, Phường Tân Phú, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ

Điện thoại:

07106.516.483

Fax:

07103.917.395

Website:

www.canthoport.com.vn

Mã cổ phiếu:

CCT

Logo công ty:

THÔNG TIN CHUNG
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Quá trình hình thành Cảng Cần Thơ (Cảng Hoàng Diệu)
Tháng 06/1980

10/01/1990

Cảng Cần Thơ được hình thành trên cơ sở
tiếp nhận nguyên trạng Cảng quân sự
thuộc Tiểu đoàn 805, Trung đoàn 659,
Quân khu 9 trực thuộc UBND tỉnh Hậu
Giang.

Cảng Cần Thơ được chuyển về
trực thuộc Công ty Giao thông
Vận tải Hậu Giang theo Quyết
định số 16/QĐ-UBT.90.

29/08/1980
Cảng trực thuộc Công ty Giao thông vận tải
Hậu Giang theo Quyết định số 390/QĐUBT.80 ngày 29/8/1980 của UBND tỉnh
Hậu Giang.

1980

5

1990

1984

1992

30/07/1984

28/11/1992

Chuyển Cảng Cần Thơ về trực
thuộc UBND tỉnh Hậu Giang (nay
là TP. Cần Thơ) quản lý và chịu
sự chỉ đạo chuyên môn của Bộ
GTVT theo Quyết định số
104/QĐ-UBT.84.

Cảng được chuyển thành Doanh
nghiệp Nhà nước hạch toán độc
lập, trực thuộc Sở Giao thông
Vận tải Cần Thơ theo Quyết định
số 1393/QĐ.UBT. của UBND TP.
Cần Thơ.
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17/09/1993

30/07/2002

Cảng Cần Thơ trở thành Doanh
nghiệp Nhà nước hạch toán độc
lập, trực thuộc Cục Hàng hải Việt
Nam theo Quyết định số
1828/KH-ĐT của Bộ GTVT.

Cảng Cần Thơ được tổ chức lại thành
đơn vị hạch toán phụ thuộc - trực thuộc
Cảng Sài Gòn theo Quyết định số
2334/2002/QĐ-BGTVT ngày 26/7/2002
của Bộ trưởng Bộ GTVT và Quyết định
số 631/QĐ-HĐQT ngày 30/7/2002 của
Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng
hải Việt Nam.

1993

2002

1998

2006

08/05/1998

16/11/2006

Cảng trở thành Doanh nghiệp
Nhà nước hạch toán độc lập,
trực thuộc Tổng công ty Hàng
hải Việt Nam theo Quyết định số
91/1998/QĐ.TTg
của
Thủ
tướng Chính phủ.

Tách chuyển nguyên trạng Cảng Cần
Thơ – đơn vị trực thuộc Cảng Sài Gòn
về làm đơn vị hạch toán phụ thuộc trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt
Nam theo Quyết định số 1045/QĐHĐQT ngày 16/11/2006 của Chủ tịch
HĐQT Tổng công ty Hàng hải Việt
Nam.

THÔNG TIN CHUNG
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Quá trình hình thành Cảng Cái Cui

06/06/2006
Cảng Cái Cui được thành lập
theo Quyết định 1434/QĐ-UBND
của Ủy ban nhân dân Thành phố
Cần Thơ.

2006

2007

16/08/2007
Thủ tướng Chính phủ quyết định
chuyển giao Cảng Cái Cui về
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
theo Quyết định số 1050/QĐTTg.
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Quá trình hình thành Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ

TIỀN THÂN

2013

Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ tiền thân là Công
ty TNHH MTV Cảng Cần Thơ, được thành lập trên
cơ sở sáp nhập Cảng Cần Thơ (nay là Cảng Hoàng
Diệu) vào Cảng Cái Cui theo Quyết định số
289/QĐ-HHVN ngày 19/06/2013 của Hội đồng
thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

HỢP NHẤT 2 CẢNG
31/10/2013
Cảng Cần Thơ và Cảng Cái Cui chính thức hợp nhất
theo Quyết định số 289/QĐ-HHVN ngày
19/06/2013 của Hội đồng thành viên Tổng công ty
Hàng hải Việt Nam.

CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG
31/3/2015
Công ty TNHH MTV Cảng Cần Thơ chính thức
chuyển đổi sang hoạt động dưới mô hình Công ty
Cổ phần với tên gọi mới là Công ty Cổ phần Cảng
Cần Thơ với vốn điều lệ là 284.800.000.000 đồng.

25/04/2016
Cảng Cần Thơ chính thức trở thành công ty đại
chúng.

05/05/2016
Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện
lưu ký chứng khoán.

2015 2016
THÔNG TIN CHUNG
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH
Ngành nghề kinh doanh
Công ty hiện đang kinh doanh các dịch vụ thuộc bốn lĩnh vực sau đây:
Bốc xếp vận tải;
Cho thuê bến bãi và dịch vụ lưu kho bảo quản;
Cung ứng xăng dầu;
Kinh doanh dịch vụ phụ trợ khác.
Hoạt động bốc xếp, vận tải
Về hoạt động bốc xếp: bao gồm các
dịch vụ bốc xếp hàng container, dịch vụ
thu gom, bốc xếp hàng tổng hợp,... Đây
là dịch vụ kinh doanh chính, chiếm tỷ
trọng lớn trong cơ cấu doanh thu của
Cảng Cần Thơ qua từng năm. Công ty
hiện đang sở hữu và khai thác các loại
cần trục có sức nâng từ 25 – 250 tấn, đủ
khả năng bốc xếp cho các tàu có tải trọng
lớn, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí bốc
dỡ.
Về hoạt động vận tải: Công ty hiện
đang sở hữu các đội sà lan, tàu lai dắt,
đội xe tải container chuyên nghiệp, đáp
ứng được các hoạt động vận tải hàng hóa
đường thủy và đường bộ. Ngoài ra, Công
ty còn liên kết với các công ty chuyên vận
tải hàng hóa nhằm đáp ứng nhanh chóng
và hiệu quả mọi nhu cầu của khách hàng.
Dịch vụ lưu kho bãi
Kho và dịch vụ lưu kho: Công ty Cổ
phần Cảng Cần Thơ đang sở hữu một hệ
thống nhà kho với diện tích sử dụng lớn
nhằm bảo quản và lưu trữ hàng hóa được
tốt hơn. Công ty có nhiều năm kinh
nghiệm trong việc kiểm soát, lưu trữ
hàng hóa, có phương thức đóng gói hàng
hóa cẩn thận, chính xác giúp tiết kiệm
diện tích và giảm thiểu các chi phí phát
sinh để có thể tận dụng tối đa diện tích
kho bãi. Dịch vụ lưu kho của Công ty có
tỉ lệ lấp đầy rất cao, có những thời điểm
diện tích lấp đầy lên tới 100.
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Địa bàn kinh doanh
Địa bàn hoạt động của Công ty chủ yếu tại 2 bến cảng Cần Thơ và Cảng Cúi Cui thuộc địa
bàn TP. Cần Thơ.

Bãi và dịch vụ cho thuê bến bãi: Với
tổng cộng hơn 143.000 m2 bãi hàng hóa
ở hai Cảng Cái Cui và Cảng Hoàng Diệu,
Công ty hiện đang sở hữu cơ sở hạ tầng
bãi lớn nhất so với các Cảng khác trong
khu vực đồng bằng Sông Cửu Long, tỉ lệ
lấp đầy chung toàn Công ty hiện ở mức
42%.

Hoạt động cung ứng xăng dầu
Là một trong những dịch vụ kinh doanh
truyền thống của Cảng. Trong thời gian
qua, dịch vụ cung ứng xăng dầu cho các
đối tượng tàu chở hàng hóa qua cảng và
các đơn vị vận tải trong cảng đang phát
triển trở thành một trong những nhóm
dịch vụ thường xuyên mang lại nguồn
thu đáng kể trong tương lai của Công ty.

Hoạt động kinh doanh khác
Ngoài các nhóm dịch vụ chính kể trên,
Công ty hiện còn cung cấp các dịch vụ
giao nhận, cung ứng hàng hải, dịch vụ
cho thuê tàu lại và các dịch vụ khác. Các
dịch vụ phụ trợ này tuy chiếm tỷ trọng
doanh thu không cao nhưng lại đóng vai
trò hỗ trợ quan trọng, giúp Công ty hình
thành chuỗi cung ứng dịch vụ hàng hải
đa dạng và hoàn chỉnh.

THÔNG TIN CHUNG
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
Mô hình quản trị
Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ được điều hành và quản lý theo mô hình quản trị bao gồm:
Đại Hội đồng cổ đông;
Hội đồng quản trị (Chủ tịch và các thành viên HĐQT);
Ban điều hành (Tổng Giám đốc và các Phó Tổng giám đốc);
Ban Kiểm soát (Trưởng ban và các thành viên BKS);
Phòng chuyên môn nghiệp vụ: Phòng Kinh doanh – Khai thác, Phòng Kỹ thuật công nghệ
công trình, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Tổ chức Hành chính;
Các đơn vị trực thuộc.

Các công ty con, công ty liên kết
Công ty con
Không có
Công ty liên kết
Tên Công ty: Công ty TNHH Cảng Cần Thơ – Thanh Tuấn
Giấy CNĐKKD số: 2100420844 do Sở Kế hoạch đầu tư Tỉnh Trà Vinh cấp lần đầu ngày
02/08/2014, thay đổi lần 2 ngày 04/06/2014.
Địa chỉ: hương lộ 81, ấp Cồn Ông, xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 0743 852822

Fax: 0743 852585

Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng
Giá trị phần vốn góp: 10.000.000.000 đồng
Tỷ lệ nắm giữ: 50%
Giá trị đầu tư: 4.497.251.573 đồng
Ngành nghề kinh doanh: Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa

Các đơn vị trực thuộc
STT
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Tên chi nhánh

Địa chỉ

1

Chi nhánh Công ty Cổ phần Cảng
Cần Thơ – Cảng Cái Cui

02 KV Phú Thắng, P. Tân Phú, Q. Cái Răng, TP.
Cần Thơ

2

Chi nhánh Công ty Cổ phần Cảng
Cần Thơ – Cảng Hoàng Diệu

27 Lê Hồng Phong, P. Trà An, Q. Bình Thủy, TP.
Cần Thơ

3

Chi nhánh Công ty Cổ phần Cảng
Cần Thơ – Trung tâm Logictics Cần
Thơ

Số 02 KV Phú Thắng, P. Tân Phú, Q. Cái Răng,
TP. Cần Thơ
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Tổ chức bộ máy

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
: Quan hệ lãnh đạo
: Quan hệ kiểm soát
: Quan hệ phối hợp
theo chức năng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG
GIÁM ĐỐC

CHI
NHÁ NH
CẢ NG
CÁ I CUI

CHI
NHÁ NH
CẢ NG
HOÀ NG
DIỆ U

PHÓ TỔNG
GIÁM ĐỐC

PHÒ NG
KINH
DOANH
KHAI
THÁ C

PHÓ TỔNG
GIÁM ĐỐC

PHÒ NG
KỸ
THUẠ T
CONG
NGHỆ
CONG
TRÌNH

PHÒ NG
TÀ I
CHÍNH
KẾ
TOÁ N

THÔNG TIN CHUNG

PHÒ NG
TỎ
CHỨC
HÀ NH
CHÍNH
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Các mục tiêu chủ yếu của Công ty
Xây dựng thương hiệu Công ty cổ phần Cổ phần Cảng Cần Thơ
hoạt động bền vững, uy tín trên thị trường, thực hiện quảng bá
thương hiệu qua các phương tiện truyền thông, truyền hình.
Tiếp tục tập trung vào những lĩnh vực truyền thống, bao gồm hoạt
động kho bãi, bốc xếp, dịch vụ logistics hỗ trợ vận chuyển đường
thủy. Với phương châm “Năng suất – Chất lượng – An toàn – Hiệu
quả” Công ty đã không ngừng cải tiến chất lượng nhằm cung cấp
các dịch vụ trọn gói cho khách hàng như các dịch vụ khai thuê hải
quản, tư vấn thuê mướn phương tiện vận tải, lưu trữ và vận tải
hàng hóa,...
Đầu tư hoàn thiện dịch vụ bốc xếp container tại Cảng Cái Cui nhằm
nối tuyến container quốc tế từ Cảng Phnom Penh – Cái Cui – Cái
Mép Vũng Tàu bằng phương tiện vận tải thủy lớn từ 100TEUs –
300TEUs.
Nghiên cứu đầu tư các trang thiết bị và các giải pháp quản lý nhằm
tiết kiệm tối đa tiêu hao năng lượng tại các kho hàng, văn phòng,
nhất là nhiên liệu trong quá trình hoạt động của các phương tiện
cơ giới bốc xếp.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn
Về hoạt động khai thác Cảng
Phát triển Cảng Cái Cui thành cảng container trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu
Long với hạ tầng kho bãi, trang thiết bị, công nghệ quản lý hiện đại. Trong khi đó, Cảng
Hoàng Diệu tập trung phát triển, khai thác các loại hàng bao, hàng rời, hàng thiết bị, hàng
bách hóa,… kết hợp với các chi nhánh, trạm đại diện tại Duyên Hải (Trà Vinh), Vàm Cái Sắn
(Thốt nốt), Hà Tiên - Kiên Giang, tạo thành một hệ thống các bến cảng, phục vụ cho nhu
cầu của khách hàng, thực hiện nhiệm vụ kinh tế, chính trị cho sự phát triển kinh tế xã hội
tại địa phương và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Triển khai phát triển đồng bộ cảng biển với cơ sở hạ tầng kết nối cảng và dịch vụ sau cảng;
nâng cao chất lượng dịch vụ logistics phục vụ vận tải thuận lợi, tổ chức hiệu quả quá trình
vận tải trong khu vực; giảm thời gian, chi phí vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu thay vì tiếp
chuyển hàng hóa trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long qua nhóm cảng biển số 5.
Về đầu tư
Công ty tiếp tục hoàn thiện kế hoạch đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng và thiết bị công nghệ
ở hai Cảng Hoàng Diệu và Cái Cui nhằm phát huy tối đa vị thế Công ty tại khu vực. Tìm
kiếm đối tác thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức liên doanh liên kết, hợp tác đầu
tư, nâng cao năng lực bốc xếp hàng hóa và cung cấp các dịch vụ hàng hải.
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Về tài chính
Thi hành các chính sách tiết kiệm chi phí, hạ giá thành dịch vụ nhằm tăng tính cạnh tranh
và tăng lợi nhuận cho Công ty, tận dụng hiệu quả nguồn vốn hiện có, hạn chế tối đa việc
đi vay, quản lý chặt chẽ các chính sách công nợ, thu hồi vốn giảm thiểu rủi ro hoạt động
cho Công ty.
Đối với các khoản nợ hiện tại, khoản nợ trong vòng 3 năm không tính lãi nhằm giảm áp lực
tài chính, sau khi tình hình tài chính Công ty đi vào ổn định thì sẽ thực hiện trả dần theo lộ
trình.
Về nhân sự

Nâng cao trình độ quản lý, nghiệp vụ chuyên môn, tay nghề cho người lao động
nhằm đáp ứng các đòi hỏi bức thiết của thị trường trong bối cảnh cạnh tranh ngày
càng cao, phục vụ cho việc định hướng kinh doanh, phát triển sản xuất của Công
ty.
Từng bước củng cố tổ chức nhân sự, nâng cao bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh
của Công ty nhằm phù hợp với cơ chế mới.

THÔNG TIN CHUNG
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Các mục tiêu đối với môi trường và xã hội
Các mục tiêu với môi trường
Công ty luôn chú trọng vấn đề về môi trường trong quá trình hoạt động kinh doanh, tăng
cường thực hiện nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường. Với mục tiêu
phát triển bền vững, Công ty thường xuyên tổ chức các khoá huấn luyện, tuyên truyền bảo
vệ môi trường, nâng cao nhận thức để ứng phó với những biến đổi khí hậu như hiện nay.
Bên cạnh đó, Công ty tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy nhằm bảo đảm an toàn
về người lẫn hàng hoá. Vận động cán bộ công nhân viên của Công ty tạo nếp sống văn
minh như: không vứt rác bừa bãi, không xã nước thải ra môi trường,…

15
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Các mục tiêu với xã hội
Bên cạnh lợi ích chung của Cảng Cần Thơ, Công ty luôn đẩy mạnh vai trò, đóng góp đối
với lợi ích của cộng đồng nhằm góp phần vào sự phát triển chung của xã hội.
Hàng năm, Công ty trích một phần kinh phí để ủng hộ giúp đỡ các đối tượng gặp khó khăn
trên địa bàn hoạt động, đồng bào bị lũ lụt ở Miền Trung, quyên góp quỹ khuyến học dành
cho các học sinh chịu khó, có ý chí vượt qua hoàn cảnh không may mắn,… Qua đó, Công
ty luôn nổ lực đem đến những giá trị thiết thực, lâu dài nhằm góp phần nâng cao đời sống
của cộng đồng, xã hội.

THÔNG TIN CHUNG
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CÁC RỦI RO

Rủi ro kinh tế
Năm 2016 nền kinh tế thế giới đối diện
nhiều rủi ro như: xung đột chính trị gia
tăng, tốc độ phục hồi chưa bền vững ở
hầu hết các nền kinh tế chủ chốt, tốc độ
tăng trưởng thương mại và đầu tư còn
thấp. Sự biến động khó lường của giá
dầu thô, cùng với việc giá cả hàng hóa
chưa khởi sắc đã tác động mạnh đến
các nền kinh tế trên thế giới nói chung
và kinh tế Việt Nam nói riêng. Theo báo
cáo của Tổng cục thống kê, tổng sản
lượng trong nước (GDP) năm 2016 ước
tính tăng 6,21% so với năm 2015. Mức
tăng trưởng này thấp hơn mức 6,88%
năm 2015 và không đạt chỉ tiêu đề ra.
Trước những bất ổn trên, Cảng Cần Thơ
cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ đến
quá trình hoạt động kinh doanh.
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CPI bình quân tăng 2,66% so với bình quân
năm 2015 nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với
mức tăng CPI bình quân của một số năm
gần đây, đồng thời vẫn nằm trong giới hạn
mục tiêu 5% mà Quốc hội đề ra. Là một
Công ty hoạt động trong ngành dịch vụ cảng
biển và vận tải hàng hóa, kết quả sản xuất
kinh doanh của Công ty còn chịu tác động
trực tiếp bởi tình hình sản xuất công nghiệp
và hoạt động thương mại. Do đó, tốc độ
tăng trưởng kinh tế là một chỉ báo quan
trọng để Công ty đưa ra những chiến lược
phát triển trung và dài hạn phù hợp.
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Rủi ro về luật pháp
Cảng Cần Thơ hoạt động trong pháp luật Việt Nam dưới hình thức Công ty Cổ phần. Do đó,
Công ty sẽ chịu sự chi phối từ các luật có liên quan như Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng
khoán, Luật đầu tư, Luật Bảo vệ môi trường,... Ngoài ra, đối với ngành kinh doanh cảng
biển, Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ còn chịu ảnh hưởng bởi các luật về cảng biển và
những chính sách của Nhà nước. Trong quá trình sửa đổi và hoàn thiện, sự thay đổi về mặt
chính sách, pháp luật sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của Công
ty do đó rủi ro từ hệ thống pháp luật là điều không thể tránh khỏi. Để hạn chế rủi ro này,
ngoài công tác nghiên cứu thị trường, các cán bộ nhân viên Công ty còn được trang bị các
kiến thức luật, thường xuyên cập nhật những văn bản luật có liên quan đến ngành nghề
hoạt động để kịp thời thay đổi cơ chế quản lý và kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực
tiễn.

THÔNG TIN CHUNG
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Rủi ro đặc thù ngành
Công ty hiện đang hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa, kinh doanh kho bãi và bốc xếp
hàng hóa cảng biển. Do tính đặc thù trong lĩnh vực kinh doanh, Công ty chịu một số rủi ro đặc thù
như sau:
Rủi ro chính sách
Hoạt động kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chính sách quản lý hàng hóa
xuất nhập khẩu biên mậu giữa Việt Nam và các nước khác bao gồm chính sách thuế, phí,
chính sách kiểm dịch, an toàn vệ sinh và kiểm tra các tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, chính
sách quản lý đặc thù đối với mỗi loại hàng hóa trong từng thời kỳ. Việc nới lỏng hoặc thắt
chặt chính sách kiểm soát hoạt động tạm nhập tái xuất của Chính phủ Việt Nam trong mỗi
giai đoạn đều ảnh hưởng không nhỏ đến lượng hàng thông quan qua Cảng và doanh thu
từ dịch vụ container lạnh. Vì thế, Ban lãnh đạo Công ty luôn theo sát và cập nhật các thông
tin chính sách mới để có thể ứng phó trong mọi tình huống.
Rủi ro giá nhiên liệu
Ngoài các lĩnh vực kinh doanh như bốc xếp, lưu trữ kho bãi, cung ứng xăng dầu,… Công ty
còn có hoạt động vận tải và giao nhận hàng hóa với đội ngũ sà lan, tàu lai dắt, đội xe tải
container chuyên nghiệp. Do đó, sự biến động về giá nhiên liệu đầu vào sẽ ảnh hưởng trực
tiếp đến tình hình kinh doanh của Công ty. Nhận định chung năm 2016, giá xăng dầu có xu
hướng giảm so với những năm trước, đây là tín hiệu đáng mừng vì sẽ giảm chi phí đầu vào
cho Cảng Cần Thơ. Tuy nhiên, giá xăng dầu lại phụ thuộc hoàn toàn vào tình hình thế giới,
do đó về lâu dài, khi có sự biến động về giá thì Công ty cần phải điều chỉnh một cách tương
ứng và phù hợp với thị trường.
Rủi ro thời tiết
Điều kiện thiên nhiên là một trong những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh
doanh của Công ty. Khi khu vực vận chuyển xảy ra thiên tai, lũ lụt sẽ gây thiệt hại về đường
xá, gây khó khăn cho việc vận hành các phương tiện thủy và bộ làm ảnh hưởng đến sản
lượng và hiệu quả kinh doanh của Cảng Cần Thơ.
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Rủi ro lãi suất
Trong quá trình sản xuất kinh doanh, tùy vào đặc điểm kinh doanh của mình, mỗi doanh
nghiệp có cơ cấu vốn khác nhau. Tuy nhiên, hầu hết các công ty cần nguồn vốn lớn đều
sử dụng nguồn vốn vay từ các ngân hàng thương mại nên việc biến động lãi suất ngân
hàng sẽ gây nên những rủi ro nhất định cho doanh nghiệp. Với kế hoạch mở rộng và nâng
cấp các đội tàu, phát triển hoạt động kinh doanh vận tải, Công ty sẽ cần một lượng vốn rất
lớn để đáp ứng nhu cầu kinh doanh. Vì vậy, để quản lý rủi ro này, Công ty luôn cân nhắc
kỹ lưỡng để đưa ra các quyết định hợp lý đối với việc chọn thời điểm và kỳ hạn vay thích
hợp, phù hợp với cơ cấu ngành để đạt được các lãi suất ưu đãi nhất.

Rủi ro cạnh tranh
Trong bối cảnh hội nhập mạnh mẽ như hiện nay, việc chính thức gia nhập WTO, ký kết các
hiệp định quốc tế mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai
thác cảng. Tuy nhiên, sự gia tăng về số lượng cảng mới hình thành dẫn đến cạnh tranh
gay gắt về giá cước dịch vụ giữa các cảng trong khu vực cùng với việc mở rộng hợp tác
kinh doanh, liên doanh với các đối tác nước ngoài của các doanh nghiệp trong ngành sẽ
gây không ít khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh làm ảnh hưởng trực tiếp đến
doanh thu của Công ty.

Rủi ro khác
Ngoài những rủi ro kể trên thì hoạt động kinh doanh của Công ty còn đối mặt với những
rủi ro đặc thù như thiên tai, môi trường, những biến động chính trị và xã hội trên thế giới,
chiến tranh, khủng bố, tranh chấp trên biển,... Những rủi ro này khi xảy ra sẽ gây ra những
thiệt hại về tài sản, con người và sẽ tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến kết quả hoạt
động kinh doanh của Công ty. Vì vậy, Công ty luôn thường xuyên theo dõi, nắm bắt kịp
thời thông tin nhằm có những biện pháp ứng phó kịp thời.

THÔNG TIN CHUNG
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Chỉ tiêu

ĐVT

TH 2015

TH 2016

KH 2016

% TH
2016/2015

% TH/KH
2016

Sản lượng hàng
hóa thông qua

Tấn

2.933.948

2.075.838

3.287.000

70,75%

63,15%

Tổng doanh thu

Tỷ đồng

100,21

92,79

149,8

92,60%

61,94%

Lợi nhuận sau
thuế

Tỷ đồng

1,08

-12,97

4,00

-

-

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kêt thúc ngày 31 tháng 12 hàng
năm. Tuy nhiên, Cảng Cần Thơ vừa mới thực hiện công tác cổ phần hoá, chuyển đổi từ
doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần. Năm 2015 là năm đầu tiên Cảng Cần Thơ
hoạt động kinh doanh theo mô hình Công ty Cổ phần, thời gian lập báo cáo tài chính từ
ngày 01/04/2015 đến ngày 31/12/2015 và năm 2016 báo cáo tài chính được tích luỹ từ
ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016. Vì thế, số liệu giữa năm 2015 và năm 2016 không
có sự nhất quán, khó có thể thực hiện so sánh sự thay đổi.
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Trong năm 2016, doanh thu thuần của Công ty đã giảm từ 97,60 tỷ đồng xuống còn 89,69
tỷ đồng. Mức giảm về doanh thu của năm 2016 là do doanh thu về cung cấp dịch vụ giảm
mạnh hơn mức tăng của doanh thu về bán hàng, cụ thể là giảm hơn 8 tỷ đồng tương đương
giảm 9,10% so với năm 2015.

Doanh thu thuần
100,00
98,00

97,60

96,00
94,00
92,00

89,69

90,00
88,00
86,00
84,00
2015

2016
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
Hội đồng quản trị
Danh sách thành viên Hội đồng quản trị
STT

Họ tên các thành viên

Chức danh

1

Nguyễn Văn Hạnh

Chủ tịch HĐQT

2

Lâm Tiến Dũng

Phó chủ tịch HĐQT

3

Phan Thành Tiến

Thành viên HĐQT

4

Nguyễn Văn Bá

Thành viên HĐQT

5

Phan Công Đức

Thành viên HĐQT

6

Nguyễn Quang Dũng

Thành viên HĐQT

7

Nguyễn Trường Sơn

Thành viên HĐQT

Sơ yếu lí lịch
Ông Nguyễn Văn Hạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ngày tháng năm sinh

:16/03/1960

Địa chỉ thường trú

: Số 19 tổ 9 ngách A ngõ 19 đường Trần Quang Diệu, quận
Đống Đa, Hà Nội

Trình độ chuyên môn

: Kỹ sư Kinh tế Vận tải biển

Số lượng cổ phần sở hữu

: 0 cổ phần – tỷ lệ: 0,00%

Số lượng cổ phần đại diện

: 5.424.500 cổ phần – tỷ lệ 19,05% vốn điều lệ

Chức vụ đang nắm giữ tại
tổ chức khác

: Không
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Ông Lâm Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ngày tháng năm sinh

: 09/11/1963

Địa chỉ thường trú

: 359/2B, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh
Kiều, TP. Cần Thơ

Trình độ chuyên môn

: Kỹ sư máy tàu thủy, Kỹ sư Kinh tế Vận tải biển

Số lượng cổ phần sở hữu

: 3.200 cổ phần – tỷ lệ 0,011% vốn điều lệ

Số lượng cổ phần đại diện

: 3.987.000 cổ phần – tỷ lệ 14%

Chức vụ đang nắm giữ tại
tổ chức khác

: Không

Ông Phan Thành Tiến - Thành viên HĐQT điều hành kiêm Tổng giám đốc
Ngày tháng năm sinh

: 15/11/1958

Địa chỉ thường trú

: 36R/3, KV3, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Trình độ chuyên môn

: Kỹ sư cơ khí; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Số lượng cổ phần sở hữu

: 7.200 cổ phần - tỷ lệ 0,025% vốn điều lệ

Số lượng cổ phần đại diện

: 3.987.200 cổ phần - tỷ lệ 14% vốn điều lệ

Chức vụ đang nắm giữ tại
tổ chức khác

: Không

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
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Ông Nguyễn Văn Bá – Thành viên HĐQT điều hành kiêm Phó Tổng giám đốc
Ngày tháng năm sinh

: 19/07/1962

Địa chỉ thường trú

: số 9, Công Binh, KV4, phường Trà An, quận Bình Thủy, TP.
Cần Thơ.

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân Luật

Số lượng cổ phần sở hữu

: 3.200 cổ phần – tỷ lệ 0,011% vốn điều lệ

Số lượng cổ phần đại diện

: 3.702.400 cổ phần – tỷ lệ 13% vốn điều lệ

Chức vụ đang nắm giữ tại
tổ chức khác

: Không

Ông Phan Công Đức – Thành viên HĐQT điều hành kiêm Phó Tổng giám đốc

Ngày tháng năm sinh

: 20/10/1960

Địa chỉ thường trú

: KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Số lượng cổ phần sở hữu

: 6.200 cổ phần – tỷ lệ 0,022% vốn điều lệ

Số lượng cổ phần đại diện

: 3.702.400 cổ phần – tỷ lệ 13% vốn điều lệ

Chức vụ đang nắm giữ tại
tổ chức khác

: Không
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Ông Nguyễn Quang Dũng – Thành viên HĐQT không điều hành
Ngày tháng năm sinh

: 15/12/1974

Địa chỉ thường trú

: số 6G ngách 22/92, ngõ 92 đường Nguyễn Khánh Toàn,
phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân Luật kinh tế

Số lượng cổ phần sở hữu

: 0 cổ phần – tỷ lệ 0,00%

Số lượng cổ phần đại diện

: 3.702.400 cổ phần – tỷ lệ 13% vốn điều lệ

Chức vụ đang nắm giữ tại
tổ chức khác

: Phó Trưởng Ban Chiến lược phát triển và Truyền thông Tổng
công ty HHVN; Thành viên HĐQT Cảng Hải Phòng

Ông Nguyễn Trường Sơn – Thành viên HĐQT không điều hành
Ngày tháng năm sinh

: 01/09/1964

Địa chỉ thường trú

: 38D/343 An Dương Vương, quận Tây Hồ, Hà Nội

Trình độ chuyên môn

: Kỹ sư VTĐ Hàng hải, Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp

Số lượng cổ phần sở hữu

: 0 cổ phần – tỷ lệ 0,00%

Số lượng cổ phần đại diện

: 3.702.400 cổ phần – tỷ lệ 13% vốn điều lệ

Chức vụ đang nắm giữ tại
tổ chức khác

: Phó Trưởng Ban Quản lý cảng biển và Dịch vụ hàng hải, Tổng
công ty Hàng hải Việt Nam

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
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Ban kiểm soát
Danh sách thành viên Ban kiểm soát

STT

Họ tên các thành viên

Chức danh

1

Nguyễn Hồng Hải

Trưởng BKS

2

Trịnh Thanh Tùng

Thành viên BKS

3

Nguyễn Văn Hiền

Thành viên BKS

Ông Nguyễn Hồng Hải – Trưởng Ban kiểm soát

Ngày tháng năm sinh

: 27/10/1975

Địa chỉ thường trú

: Số 01/31/30/63 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Từ Liêm,
Hà Nội

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân kinh tế - chuyên ngành tài chính kế toán

Số lượng cổ phần sở hữu

: 0 cổ phần – tỷ lệ 0,00%

Số lượng cổ phần đại diện

: 0 cổ phần – tỷ lệ 0,00%

Chức vụ đang nắm giữ tại
tổ chức khác

: Chuyên viên Ban kiểm toán Nội bộ - Tổng công ty Hàng hải Việt
Nam
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Ông Trịnh Thanh Tùng – Thành viên Ban kiểm soát
Ngày tháng năm sinh

: 10/07/1978

Địa chỉ thường trú

: 551A Trần Quang Diệu, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP.
Cần Thơ

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân Kinh tế Lao động và Quản lý nguồn nhân lực; Cử nhân
Tài chính kế toán

Số lượng cổ phần sở hữu

: 1.900 cổ phần – tỷ lệ 0,006% vốn điều lệ

Số lượng cổ phần đại diện

: 0 cổ phần – tỷ lệ 0,00%

Chức vụ đang nắm giữ tại
tổ chức khác

: Không

Ông Nguyễn Văn Hiền – Thành viên Ban kiểm soát
Ngày tháng năm sinh

: 15/12/1982

Địa chỉ thường trú

: Số 100 ấp 10, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân Kinh tế kế toán

Số lượng cổ phần sở hữu

: 0 cổ phần – tỷ lệ 0,00%

Số lượng cổ phần đại diện

: 0 cổ phần – tỷ lệ 0,00%

Chức vụ đang nắm giữ tại
tổ chức khác

: Không

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
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Ban điều hành
Danh sách thành viên Ban điều hành
STT

Họ tên các thành viên

Chức danh

1

Phan Thành Tiến

Tổng giám đốc

2

Nguyễn Văn Bá

Phó tổng giám đốc

3

Phan Công Đức

Phó tổng giám đốc

4

Nguyễn Văn Dục

Phó tổng giám đốc

Sơ yếu lí lịch

Ông Phan Thành Tiến – Tổng giám đốc
(Xem phần sơ yếu lý lịch Hội đồng quản trị)

Ông Nguyễn Văn Bá – Phó Tổng giám đốc
(Xem phần sơ yếu lý lịch Hội đồng quản trị)

Ông Phan Công Đức – Phó Tổng giám đốc
(Xem phần sơ yếu lý lịch Hội đồng quản trị)
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Ông Nguyễn Văn Dục – Phó Tổng giám đốc
Ngày tháng năm sinh

: 27/12/1957

Địa chỉ thường trú

: 36/29 Trần Việt Châu, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân Kinh tế

Số lượng cổ phần sở
hữu

: 5.000 cổ phần – tỷ lệ 0,01% vốn điều lệ

Số lượng cổ phần đại
diện

: 0 cổ phần – tỷ lệ 0,00%

Chức vụ đang nắm giữ
tại tổ chức khác

: Không

Những thay đổi trong Ban điều hành, HĐQT, BKS
Trong năm, Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ không có sự thay đổi về nhân sự trong cơ cấu Ban điều
hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
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Tình hình nhân sự
Số lượng nhân viên
Lao động
STT

Trình độ lao động

Số người

Tỷ lệ (%)
8

4,97

Trình độ đại học

72

44,72

3

Trình độ cao đẳng, trung cấp

12

7,45

4

Công nhân kỹ thuật

45

27,95

5

Trình độ khác

24

14,91

161

100,00

1

Trình độ trên đại học

2

Tổng cộng
Cơ cấu lao động theo trình độ
14,91% 4,97%

Trên đại học
Đại học

27,95%
44,72%

Cao đẳng, trung cấp
Công nhân kỹ thuật

7,45%

Khác

Chính sách người lao động
Chính sách lương thưởng

Công ty xây dựng chính sách tiền lương riêng thông qua Quy chế trả lương phù hợp với
ngành nghề hoạt động và đảm bảo cho người lao động hưởng đầy đủ các chế độ theo Quy
định của nhà nước. Hệ số lương được xác định dựa trên trình độ, cấp bậc và tay nghề của
người lao động, đảm bảo phù hợp với năng lực và công việc của từng người, khuyến khích
cán bộ công nhân viên của công ty làm việc hăng say, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh
doanh của công ty. Cuối mỗi năm, công ty đều tiến hành tổng kết đánh giá để thưởng cho
những bộ phận, phòng ban, cá nhân có thành tích xuất sắc, sáng kiến cải tiến kỹ thuật,
làm tốt công tác thực hành tiết kiệm trong sản xuất.
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Thu nhập bình quân của người lao động
Mức lương bình quân

STT

Năm

Tỷ lệ tăng trưởng (%)

1

2014

6.195.979

-

2

2015

8.481.678

36,89

3

2016

6.107.922

-27,99

(đồng/ người /tháng)

Mức lương bình quân (đồng/tháng/người)
8.481.678

9.000.000
8.000.000
7.000.000

6.195.979

6.107.922

6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Chính sách đào tạo

Con người là nhân tố quyết định cho sự thành công của doanh nghiệp, do đó Công ty
thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên môn cho người lao
động trong công tác vận hành máy móc hiện đại và năng lực quản lý Cảng cho các cán bộ
điều hành.
Chính sách phúc lợi

Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được công ty trích nộp
theo đúng quy định pháp luật. Hằng năm, Công ty còn tổ chức khám sức khỏe cho toàn thể
nhân viên cũng như thường xuyên chăm lo cho đời sống người lao động và hỗ trợ kịp thời
đối với những cá nhân có hoàn cảnh khó khăn hoặc gặp tai nạn lao động trong quá trình
làm việc.
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN DỰ ÁN
Dự án đầu tư xây dựng trong năm 2016:
STT

Khoản mục

1

Mua 01 xe đầu kéo Thaco Auman FV340

862,73

2

Mua 01 Sơ mi rơ-mooc 40ft 03 trục

321,82

3

Mua xe xúc lật quay 360 độ

174,54

4

San lấp mặt bằng bãi số 6, 10, 5a

5

Mua romooc xương 20 feet

186,36

6

Cải tạo, nâng cấp đường ngoài cảng và
đường vào bãi 10b

826,96

Tổng cộng
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Tình hình tài chính
Chỉ tiêu

ĐVT

2015
(01/04 –
31/12)

2016
(01/01 –
31/12)

%
tăng/giảm

Tổng tài sản

Tỷ đồng

414,76

381,42

-8,04%

Doanh thu thuần

Tỷ đồng

97,60

89,69

-9,10%

Lợi nhuân từ hoạt động kinh doanh

Tỷ đồng

0,80

-13,18

-

Lợi nhuân khác

Tỷ đồng

0,28

0,21

-25,00%

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

1,08

-12,97

-

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

1,08

-12,97

-

Các chỉ số tài chính cơ bản

Chỉ tiêu

ĐVT

2014

2015

2016

(01/01/2014 -

(01/0431/12)

(01/01–
31/12)

31/03/2015
1. Khả năng thanh toán
Hệ số thanh toán ngắn hạn

Lần

0,59

2,01

3,96

Hệ số thanh toán nhanh

Lần

0,58

1,99

3,91

Hệ số nợ/Tổng tài sản

%

33,60

33,68

31,39

Hệ số nợ/Vốn CSH

%

50,60

50,77

45,75

Vòng quay hàng tồn kho

Vòng

144,06

106,71

128,03

Doanh thu thuần/Tổng tài sản

Vòng

0,29

0,24

0,24

Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu thuần

%

-8,10

1,10

-14,46

Tỷ suất LN sản xuất kinh doanh/Doanh
thu thuần

%

-8,46

0,82

-3,26

Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH

%

-3,58

0,39

-4,83

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

%

-2,38

0,26

-14,70

2. Cơ cấu vốn

3. Năng lực hoạt động

4. Khả năng sinh lời
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Khả năng thanh toán
ĐVT: lần

Khả năng thanh toán
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán của
Công ty đã có tiến triển tốt qua các
năm, cụ thể là khả năng thanh toán
ngắn hạn tăng từ 2,01 lần lên 3,96
lần trong năm 2016 và khả năng
thanh toán nhanh cũng tăng từ 1,99
lần lên 3,91 lần tương đương tăng
96,48% so với năm 2015. Nguyên
nhân chủ yếu là do chi phí phải trả
ngắn hạn giảm hơn 20 tỷ đồng, từ
20.880 triệu đồng năm 2015 giảm
xuống còn 388 triệu đồng năm 2016.

4,5

3,91

4

3,96

3,5
3
2,5

1,99

2
2,01

1,5
1

0,58

0,5
0

0,59
2014

2015

2016

Hệ số thanh toán ngắn hạn
Hệ số thanh toán nhanh

Năng lực hoạt động
Hoạt động trong ngành dịch vụ cảng
biển nên hệ số vòng quay hàng tồn
kho của Cảng Cần Thơ không mang
nhiều ý nghĩa trong việc đánh giá
năng lực hoạt động. Hàng tồn kho
chủ yếu của Cảng Cần Thơ là các thiết
bị, phụ tùng phục vụ cho việc sửa,
bảo trì, vệ sinh phương tiện vận tải,
bến bãi. Hệ số vòng quay tổng tài sản
năm 2016 là 0,24 vòng cho biết 1
đồng tài sản của Cảng Cần Thơ Ơ có
thể tạo ra 0,24 đồng doanh thu. Do
đặc thù ngành dịch vụ cảng nên
khoản mục đầu tư cho tài sản có giá
trị khá lớn, điều này làm cho vòng
quay tổng tài sản trong ngành thường
không cao.
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160
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Cơ cấu vốn

Cơ cấu vốn

60,00%
50,60%

50,77%
45,75%

50,00%
40,00%
30,00%

33,60%

33,68%

31,39%

20,00%
10,00%
0,00%
2014
Hệ số nợ/Tổng tài sản

2015

Tỷ trọng nợ trong cơ cấu vốn của
Công ty có xu hướng giảm lần lượt
qua các năm là 33,60%, 33,68% và
31,39%. Nguyên nhân chủ yếu là do
việc trả dần nợ gốc qua các năm và
không tiến hành vay thêm nợ để đầu
tư, mua sắm tài sản. Tài sản của
Công ty được tài trợ phần lớn từ
nguồn vồn chủ sở hữu, điều này làm
giảm rủi ro về lãi vay và khả năng
thanh toán của Cảng Cần Thơ trong
quá trình hoạt động.

2016
Hệ số nợ/Vốn CSH

Khả năng sinh lời
Trong năm 2016, kinh tế thế giới và Việt Nam chịu ảnh hưởng xấu từ những sự kiên chính trị, xã
hội của các nền kinh tế lớn. Điều này, khiến các doanh nghiệp hoạt động trong ngành thương mại
hàng hóa chịu ảnh hưởng không nhỏ, trong đó có Cảng Cần Thơ. Cụ thể, doanh thu hoạt động vận
tải hàng hóa, cho thuê kho bãi, dịch vụ bốc xếp hàng hóa của Cảng Cần Thơ năm 2016 đạt 89,69
tỷ đồng giảm 8,10% so với năm 2015. Với mức doanh thu này, Công ty không đủ chi trả cho các
khoản chi phí của doanh nghiệp, không đạt được điểm hòa vốn nên năm 2016 Công ty ghi nhận
kết quả lỗ 12,97 tỷ đồng. Điều này dẫn đến việc các hệ số về khả năng sinh lợi đều âm. Công ty
không tiến hành so sánh, phân tích các hệ số trong tiêu chí này.
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU
Thông tin cổ phiếu
Tổng số cổ phiếu

: 28.480.000 cổ phiếu

Mệnh giá cổ phiếu

: 10.000 đồng/cổ phiếu

Loại cổ phiếu đang lưu hành

: 28.480.000 cổ phiếu phổ thông

Số cổ phiếu tự do chuyển nhượng

: 28.467.900 cổ phiếu

Số cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng : 12.100 cổ phiếu (người lao động mua theo diện
cam kết làm việc lâu dài)
Cổ phiếu quỹ

: 0 cổ phiếu

Cơ cấu cổ đông tại ngày 31/03/2017
STT

Loại cổ đông

Số lượng

Số CP nắm giữ

Tỷ lệ (%)

I

Cổ đông trong nước

102

28.467.000

99,95

1

Cá nhân

100

256.500

0,90

2

Tổ chức

2

28.210.500

99,05

II

Cổ đông nước ngoài

8

13.000

0,05

1

Cá nhân

8

13.000

0,05

2

Tổ chức

0

-

-

110

28.480.000

100,00

Tổng cộng

Cơ cấu cổ đông
0,05%

99,95%

Cổ đông trong nước
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Danh sách cổ đông lớn
STT

Tên cổ đông

Địa chỉ

1

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam
(Vinalines)

Số 01 Đào Duy Anh, phường
Phương Mai, quận Đống Đa,
Hà Nội

Số lượng
cổ phiếu

28.208.500

Tỷ lệ
(%)

99,05

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
Không có

Giao dịch cổ phiếu quỹ
Không có

Các chứng khoán khác
Không có
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BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Quản lý nguồn nguyên vật liệu
Hoạt động kinh doanh tại cảng bao gồm bốc xếp, vận tải, lưu và cho thuê kho bãi, cung
ứng xăng dầu,… nên nguồn nguyên vật liệu được sử dụng chủ yếu là xăng, dầu, nhớt dùng
cho vận hành máy móc thiết bị và các hóa chất, công cụ dùng để vệ sinh nhà kho, bến bãi.
Công ty luôn chú trọng công tác quản lý nguồn nguyên vật liệu nhằm sử dụng hiệu quả chi
phí hoạt động. Đối với các hóa chất và nhiên liệu hóa thạch sau quá trình sử dụng, công ty
có quy trình xử lý thích hợp tránh gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường
Công tác bảo vệ môi trường được Cảng Cần Thơ thực hiện rất nghiêm chỉnh. Trong năm
2016, Công ty không có trường hợp nào vi phạm về pháp luật bảo vệ môi trường
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Tiêu thụ năng lượng
Điện năng được Công ty sử dụng cho việc chiếu sáng tại các kho, điện văn phòng, hệ thống
làm mát. Các nguồn nguyên liệu hóa thạch như xăng, dầu, nhớt được dùng để vận hành
các máy móc, thiết bị chuyên dùng. Quá trình sử dụng các năng lượng này là nguyên nhân
dẫn đến ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu. Do đó, Công ty đã có những chính sách hợp
lý như: đưa ra định mức sử dụng, chi phí sử dụng phù hợp, tìm kiếm các loại năng lượng
sạch, thân thiện với môi trường nhằm giảm thiểu việc sử dụng các loại năng lượng này.

Tiêu thụ nước
Công ty sử dụng nước để phục vụ cho việc vệ sinh kho bãi, sinh hoạt tại văn phòng, do đó
chi phí phát sinh từ việc sử dụng tài nguyên này là không đáng kể.
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Chính sách liên quan đến người lao động
Chính sách đãi ngộ nhân sự: Ý thức được con người là nhân tố nền tảng cho sự phát
triển bền vững của công ty, Cảng Cần Thơ có các chính sách thu hút nhân tài để ngày càng
có nhiều nhân viên giỏi, công nhân lành nghề làm việc cho Công ty. Đối với đội ngũ nhân
viên lâu năm, Công ty thường xuyên tổ chức bầu chọn những công nhân có đủ trình độ,
năng lực vào các chức vụ lãnh đạo Công ty. Bố trí các cán bộ quản lý phân xưởng vừa giỏi
chuyên môn vừa có trình độ quản lý trên cơ sở qui định rõ trách nhiệm và quyền hạn một
cách cụ thể.
Chính sách lương thưởng: Áp dụng chính sách lương theo kết quả sản xuất kinh doanh
nhằm động viên, khuyến khích người lao động, trên cơ sở đó nâng cao hiệu quả kinh doanh
của các đơn vị cơ sở. Tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên năng
động và sáng tạo, phát huy tính tích cực trong kinh doanh, thực hiện hài hòa lợi ích Nhà
nước, doanh nghiệp, người lao động và cổ đông Công ty. Có chính sách trả lương xứng
đáng với cống hiến để thu hút nhân tài ở những vị trí tác nghiệp và quản lý then chốt cần
thiết.
Chính sách đào tạo: Khi mới được tuyển dụng làm việc tại Cảng Cần Thơ, người lao động
đều được đào tạo những vấn đề cơ bản về quy trình làm việc của bộ phận ứng tuyển và
hoạt động chung của toàn công ty. Công nhân có đủ năng lực sẽ được công ty tạo điều
kiện cập nhật thêm kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng nhu cầu kinh
doanh của công ty. Công tác đào tạo nguồn lực và bồi dưỡng trình độ cho đội ngũ cán bộ
quản lý được tăng trường, nâng cao tinh thần trách nhiệm thông qua chính sách trả lương
và khen thưởng hợp lý.
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Chính sách phúc lợi: Công ty cam kết thực hiện đầy đủ các chế độ Bảo hiểm theo đúng
quy định của Nhà nước đối với người lao động đã ký hợp đồng từ 01 năm trở lên. Đối với
các trường hợp cán bộ công nhân viên có thời gian nghỉ ốm, nghỉ thai sản hoặc trong thời
gian điều trị do tai nạn lao động thì ngoài các chế độ do cơ quan Bảo hiểm xã hộ chi trả,
Cán bộ công nhân viên còn được Công ty hỗ trợ một phần nhằm chia sẻ và giảm bớt gánh
nặng tài chính. Vào những dịp đặc biệt như lễ Tết, Công ty còn tổ chức tặng quà cho cán
bộ công nhân viên tại Cảng Hoàng Diệu.

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương
Ngoài mục tiêu chủ yếu là lợi nhuận của Công ty, Cảng Cần Thơ thường xuyên duy trì các
hoạt động vì cộng đồng nhằm chia sẻ một phần lợi nhuận của Công ty cho sự phát triển
của xã hội bằng các hoạt động thiết thực như: quyên góp quỹ cho đồng bào lũ lụt miền
Trung, thăm hỏi và trao quà cho các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn trong địa bàn hoạt
động của Công ty,…

Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của
UBCKNN
Hiện tại, Công ty không có các dự án phát triển thị trường vốn xanh, tài trợ cho các dự án
năng lượng tái tạo. Tuy nhiện, trong quá trình hoạt động Cảng Cần Thơ sẽ chú trọng đến
công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế tối đa việc gây ô nhiễm cho môi
trường trong quá trình hoạt động. Đồng thời, Cảng Cần Thơ sẽ tham gia tích cực các hoạt
động tuyên truyền, khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo, tài trợ các dự án nghiên cứu
phát triển năng lượng xanh theo chính sách chung của đất nước.
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BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Cảng Cần Thơ hoạt động trên
địa bàn thành phố Cần Thơ, là
trung tâm kinh tế lớn nhất và
nằm ở vị trí trọng yếu ở Đồng
bằng sông Cửu Long. Hơn thế
nữa, Cảng Cần Thơ có diện
tích cảng, diện tích cầu cảng,
trang thiết bị, nguồn nhân
lực, khả năng tài chính được
xem là lớn nhất khu vực.

Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ qua nhiều năm hình
thành và phát triển đã tạo dựng được tên tuổi trong
ngành khai thác cảng, các khách hàng truyền thống
của Công ty bao gồm nhiều loại hình doanh nghiệp đa
dạng trong nước và nước ngoài, là đơn vị duy nhất có
khả năng bốc dỡ các thiết bị siêu trường, siêu trọng
tại Đồng bằng sông Cửu Long, đơn cử như: dự án cầu
Cần Thơ, dự án nhà máy điện gió Bạc Liêu, dự án nhà
máy khí điện đạm Cà Mau, dự án nhà máy Nhiệt điện
Ô Môn,…

Thuận lợi
Cảng Cần Thơ là cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực loại I nằm ở vị trí chiến lược
trọng yếu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long ngay trên Sông Hậu, với lợi thế về quy mô,
cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, lực lượng lao động. Cảng Cần Thơ được định hướng là cảng
tổng hợp có chiến lược phát triển hiện đại, trong đó hoạt động trọng tâm là kinh doanh
cảng biển, ngoài ra tận dụng thế mạnh về kho bãi Cảng Cần Thơ sẽ phát triển kinh doanh
kho bãi, dịch vụ logistics,... Đồng thời, Cảng Cần Thơ nhận được sự quan tâm, ưu đãi, tạo
điều kiện phát triển từ Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, các Bộ, ban ngành Trung ương và chính
quyền thành phố. Bên cạnh đó là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tổng công ty Hàng hải
Việt Nam.
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã quan tâm tăng cường chỉ đạo công tác phối hợp giữa
các đơn vị thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam với Cảng Cần Thơ để cùng khai thác
thị trường Đồng bằng sông Cửu Long, điều này sẽ nâng cao tiềm lực cho các đơn vị trực
thuộc Vinalines trong quá trình cạnh tranh với các cảng khác trong vùng.
Hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa đã và đang được đầu tư nâng cấp kết
nối với Cảng và các khu công nghiệp, trung tâm sản xuất trong vùng.
Cảng Cần Thơ là doanh nghiệp có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực khai thác cảng và đã
thiết lập được mối quan hệ hợp tác lâu dài với các tổ chức tín dụng, khách hàng truyền
thống, các cơ quan quản lý.
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.
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Khó khăn
Luồng tàu vào cảng vẫn chưa chính thức thông
luồng theo thiết kế đạt độ sâu 8,0 m, tâm độ
rộng 150m.
Các Khu công nghiệp xung quanh cảng như
KCN Hưng Phú, KCN Sông Hậu vẫn chưa phát
triển; KCN Trà Nóc nằm xa cảng hơn so với
Cảng Trà Nóc dẫn đến việc thu hút nguồn hàng
về cảng còn hạn chế.
Các mặt hàng chủ yếu thông qua cảng là hàng
rời và hàng bao; tuy nhiên, trong thời gian vừa
qua thị trường các mặt hàng này giảm nhiều.
Hoạt động xuất gạo sang Trung Quốc giảm
mạnh do Trung Quốc chuyển sang thu mua gạo
của Thái Lan; hiện chưa có tín hiệu khả quan
xuất trở lại; trong khi đó áp lực cạnh tranh bốc
xếp các mặt hàng này ngày càng lớn (ngoài
Cảng An Giang còn có Cảng Bảo Mai, Tân Cảng
Thốt Nốt cùng tham gia khai thác tại khu vực
Vàm Cái Sắn trong năm 2016).
Mặt hàng container tại Cảng Cái Cui cũng bị
suy giảm mạnh so với cùng kỳ do phải chia sẻ
hàng hóa với một số bến cảng mới đưa vào khai
thác trong khu vực như: Cảng Lee & Man tại
KCN Sông Hậu, tỉnh Hậu Giang (triển khai bốc
xếp container, hàng hóa phục vụ Dự án Nhà
máy Giấy Lee & Man Việt Nam; nguồn hàng này
trước đây chủ yếu là về Cảng Cái Cui), nhất là
Tân Cảng Cái Cui đã chính thức đi vào hoạt
động từ tháng 09/2016 đã chia sẻ thị trường
hàng container với Cảng Cái Cui trong thời điểm
hiện tại và dự kiến tiếp tục cạnh tranh trong
thời gian tới.
Tiến độ triển khai một số dự án lớn trong vùng
(dự án cầu Vàm Cống, dự án Nhà máy nhiệt
điện Sông Hậu, Dự án Nhà máy Giấy Lee & Man
Việt Nam, dự án điện gió Bạc Liêu giai đoạn
III,…) còn chậm so với dự kiến, dẫn đến nguồn
hàng thiết bị về cảng suy giảm.

Hệ thống trang thiết bị bốc xếp của cảng
đã lạc hậu, năng suất thấp làm ảnh hưởng
đến việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh
doanh của cảng. Cụ thể, các trang thiết bị
không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật để tham
gia đấu thầu bốc xếp hoặc làm thầu phụ
tại các dự án xây lắp nhà máy trong vùng.
Thiếu các trang thiết bị bốc xếp container
chuyên dụng tại cầu cảng và bãi dẫn đến
chưa thu hút được các hãng tàu đưa
phương tiện tàu biển lớn vào khai thác.
Diện tích bãi cảng đang có xu hướng thu
hẹp. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
đã thu hồi phần đất 2,5ha Cảng Cần Thơ
đang thuê hàng năm tại Cảng Cái Cui.
Hệ thống kho bãi đã được đầu tư trước đây
của cảng đã được khai thác hết diện tích;
thiếu kho bãi để phục vụ nhu cầu thuê hạ
tầng tại cảng ngày càng cao. Trong khi đó,
quy trình, thủ tục đầu tư và hợp tác đầu
tư, kinh doanh hạ tầng tại cảng hiện rất
chậm, làm mất tính chủ động trong đàm
phán với khách hàng.
Bộ máy tổ chức của cảng còn chưa hợp lí,
còn nặng tính hành chính; dẫn đến việc
phân bổ quỹ lương chưa kích thích được
khối sản xuất trực tiếp nâng cao năng suất
lao động. Trong thời gian qua đã có nhiều
trường hợp lao động lành nghề xin nghỉ,
chuyển sang các cảng khác trong vùng với
mức thu nhập tốt hơn.
Hiện nay, dự án đầu tư xây dựng Cảng Cái
Cui giai đoạn II vẫn còn dở dang, trong khi
đó doanh nghiệp vẫn phải đóng tiền thuê
đất hàng năm và chi trả khoản nợ tại Ngân
hàng VIETINBANK – Chi nhánh Chương
Dương do Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam
đã vay để đầu tư xây dựng Cảng Cái Cui
giai đoạn 2 trước đây. Điều này gây sức ép
về tài chính rất lớn đối với doanh nghiệp
trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh
doanh gặp rất nhiều khó khăn cả khách
quan và chủ quan.
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Tình hình hoạt động ở các khu vực khai thác
Tại Vàm Cái Sắn
STT

Loại hàng

ĐVT

TH năm 2015

TH năm 2016

So sánh với
cùng kỳ

1

Clinker

Tấn

236.694

166.359

70,28%

2

Gạo

Tấn

1.059.524

654.936

61,81%

3

Gỗ lóng

Tấn

96.419

96.175

99,75%

4

Khác

Tấn

11.975

13.930

116,33%

Tấn

1.404.612

936.168

68,57%

Tổng cộng

Hoạt động xuất gạo đi Trung Quốc giảm mạnh do Trung Quốc đã tổ chức thu mua gạo của Thái Lan
dẫn đến sản lượng gạo bốc xếp qua khu vực Vàm Cái Sắn giảm mạnh so với cùng kỳ. Ngoài ra, do
Cảng Bảo Mai, cùng với Cảng Mỹ Thới cạnh tranh trong việc bốc xếp mặt hàng gạo và clinker. Hiện
Cảng Cần Thơ đang chiếm khoảng 35% thị phần bốc xếp tại khu vực.
Các giải pháp Cảng Cần Thơ đã thực hiện trong năm 2016
Thường xuyên tiếp xúc, quảng bá dịch vụ bốp xếp vận tải tại cảng cũng như phối hợp chặt
chẽ với các đơn vị chức năng để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đưa tàu vào cảng
làm hàng.
Phối hợp tốt với các đơn vị chức năng để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đưa tàu
vào cảng làm hàng.
Điều chỉnh giá thuê các phương tiện thuê ngoài đang tham gia bốc xếp tại các bến phao của
Cảng tại khu vực này nhằm tiết giảm chi phí.
Điều chỉnh kịp thời giá cước dịch vụ với mức ưu đãi dành cho từng nhóm khách hàng khác
nhau nhằm duy trì nguồn hàng trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt về giá cước dịch vụ;
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Tại bến Hoàng Diệu
STT

Loại hàng

ĐVT

TH năm 2015

TH năm 2016

So sánh với
cùng kỳ

1

Container

TEU

3.496

3.177

90,88%

2

Clinker

Tấn

42.236

22.522

53,32%

3

Cọc bê tông

Tấn

502

6.687

1332,07%

4

Gỗ dăm

Tấn

22.745

11.096

48,78%

5

Than

Tấn

36.613

10.572

28,87%

6

Vật liệu xây dựng

Tấn

80.560

20.796

25,81%

7

Cám

Tấn

137.119

165.067

120,38%

8

Hàng khác

Tấn

235.298

193.867

82,39%

Tấn

558.569

433.784

77,66%

Tổng cộng

Sản lượng hàng hóa qua bến Hoàng Diệu năm 2016 giảm so với cùng kỳ năm 2015. Mặt hàng chính
là cám tăng 20,38% so với cùng kỳ năm 2015 mặt hàng cọc bê tông cũng tăng trưởng mạnh do
việc thi công một số dự án trong khu vực. Hàng container giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2015 do
tình hình chung của thị trường vận tải nội địa. Các mặt hàng clinker, gỗ dăm, than giảm mạnh do
khách hàng gặp hạn chế trong đầu ra. Hàng vật liệu xây dựng sản lượng giảm mạnh do các hạng
mục chính của dự án mở rộng Quốc lộ 91 đã hoàn thành trong năm 2015 chỉ còn thi công các hạng
mục phụ trong năm 2016. Các mặt hàng khác sản lượng giảm nhẹ.
Các giải pháp Cảng Hoàng Diệu đã thực hiện trong năm 2016
Tập trung hỗ trợ các khách hàng hiện đang thuê kho, bãi tại cảng nhằm tạo sự tin tưởng và
ổn định.
Thuyết phục, hỗ trợ một số khách hàng đang thuê kho, bãi nhưng có sản lượng xuất nhập
thông qua cảng không nhiều, thực hiện thanh lý hợp đồng, chuyển ra ngoài cảng thuê hạ
tầng để giảm chi phí cho khách hàng; đồng thời, tạo diện tích kho, bãi để cho các khách
hàng có năng lực hơn thuê.
Rà soát điều chuyển các phương tiện còn khả năng khai thác nhưng chưa khai thác hiệu
quả tại cảng sang Cảng Cái Cui hoặc cho thuê bên ngoài để tạo doanh thu.
Đàm phán lại giá thuê phương tiện bên ngoài, áp dụng các biện pháp quản lý tiết giảm các
chi phí không cần thiết.
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Tại bến Cái Cui
STT

Loại hàng

ĐVT

TH năm 2015

TH năm 2016

So sánh với cùng kỳ

1

Container

TEU

22.153

16.189

73,08%

2

Thiết bị

Tấn

43.535

29.190

67,05%

3

Cọc bê tông

Tấn

24.755

55.705

225,03%

4

Gỗ dăm

Tấn

24.249

19.665

81,10%

5

Than

Tấn

31.242

62.498

200,04%

6

Vật liệu xây dựng

Tấn

175.401

195.219

111,30%

8

Clinker

Tấn

-

54.562

-

9

Hàng khác

Tấn

703.179

327.508

46,58%

Tổng cộng

Tấn

1.002.360

705.974

70,43%

Năm 2016, sản lượng hàng hóa tại bến Cái Cui giảm 29,57% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó:
Sản lượng hàng xuất khẩu vẫn duy trì so với cùng kỳ 2015,
Sản lượng hàng nhập khẩu như thiết bị và than tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, cho
thấy hiệu quả của việc thu hút các tàu nhập khẩu trực tiếp về Cảng làm hàng chứ không
phải chuyển tải như trước đây.
Sản lượng các mặt hàng nội địa giảm 32,92% so với cùng kỳ năm 2015 chủ yếu các mặt
hàng như: bia, cám, bột cá, mỡ cá, gỗ dăm. Các mặt hàng khác như cát đá xây dựng, cọc
bê tông và clinker tăng trưởng cao, các mặt hàng còn lại có sản lượng ổn định.
Riêng sản lượng container tại Cảng Cái Cui năm 2016 giảm 26,92% so với cùng kỳ năm
2015 do chia sẻ thị phần với các cảng mới như đã nêu trên.
Các giải pháp Cảng Cái Cui đã thực hiện trong năm 2016:
Tập trung hỗ trợ các khách hàng hiện đang thuê kho, bãi tại cảng nhằm khuyến khích và
thu hút thêm lượng hàng luân chuyển; nhất là hàng container từ khi Tân Cảng Cái Cui ra
đời, cạnh tranh rất mạnh với cảng từ tháng 9/2016. Ngoài ra, trong thời gian chờ thực hiện
thủ tục đầu tư kho, bãi, Cảng đã chủ động cho các doanh nghiệp bên ngoài và các doanh
nghiệp bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi phần đất 2,5ha chuyển vào thuê hạ tầng bãi mềm
chưa được đầu tư để chứa hàng hóa. Qua đó, đến nay cơ bản đã cho thuê, lấp đầy diện
tích bãi hàng tổng hợp tại phần đất Cảng Cái Cui giai đoạn 02.
Đã thu hút được một số khách hàng và công ty logistics vận tải hàng thiết bị phục vụ các
dự án lớn trong vùng đưa hàng về cảng như: dự án cầu Vàm Cống, dự án nhiệt điện Sông
Hậu; qua đó cùng với các khách hàng thuê kho tại Cảng Cái Cui đã cho thuê, khai thác gần
hết phần bãi và kho được đầu tư trên phần đất Cảng Cái Cui giai đoạn I. Ngoài ra, phục vụ
nhà máy sản xuất xi măng của Công ty Xi măng Cần Thơ – Hậu Giang tại KCN Sông Hậu,
tỉnh Hậu Giang.
Hợp tác, thuê ngoài một số phương tiện chuyên dụng để thu hút và bốc xếp các mặt hàng:
container, thiết bị về cảng làm hàng, nâng cao năng suất và chất lượng phục vụ khách hàng;
đồng thời, rà soát điều chuyển các phương tiện còn khả năng khai thác nhưng chưa hiệu
quả tại cảng chuyển về Cảng Hoàng Diệu hoặc cho thuê bên ngoài để tạo doanh thu.
Rà soát đàm phán cắt giảm các chi phí: đàm phán lại giá thuê phương tiện bên ngoài, tiết
giảm các chi phí không cần thiết.
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Tình hình tài sản
Chỉ tiêu

ĐVT

31/12/2015

31/12/2016

% tăng giảm

Tài sản ngắn hạn

Tỷ đồng

69,71

52,50

-24,69%

Tài sản dài hạn

Tỷ đồng

345,05

328,92

-4,67%

Tổng tài sản

Tỷ đồng

414,76

381,42

-8,04%

Trong năm 2016, Tổng tài sản của Công ty năm 2016 đạt 381,42 tỷ đồng, giảm 8,04% so với năm
2015, chủ yếu do sự sụt giảm của các khoản mục như: tiền và tương đương tiền, phải thu khách
hàng và tài sản cố định hữu hình. Nguyên nhân chủ yếu là do lượng khách hàng trong năm suy
giảm gây ảnh hưởng đến nguồn thu và sự giảm giá trị tài sản cố định do chính sách khấu hao.
Tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu tổng tài sản, chiếm 83,19% năm 2015 và 86,24%
trong năm 2016.

2015

2016
13,76%

16,81%

83,19%
Tài sản ngắn hạn
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Tình hình nợ phải trả
Chỉ tiêu

ĐVT

31/12/2015

31/12/2016

% tăng giảm

Nợ ngắn hạn

Tỷ đồng

34,71

13,27

-61,77%

Nợ dài hạn

Tỷ đồng

104,97

106,46

1,42%

Tổng nợ

Tỷ đồng

139,67

119,73

-14,28%

Tỷ lệ nợ của Công ty có xu hướng giảm, cụ thể trong năm 2016 Tổng nợ phải trả giảm từ 139,67 tỷ
đồng xuống còn 119,73 tỷ đồng, tương đương giảm 14,28% so với năm 2015. Nguyên nhân chính
là do khoản nợ vay từ ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Chương Dương đã giảm
5 tỷ đồng. Điều này cho thấy, Công ty đã dần chủ động hơn về nguồn vốn và giảm áp lực trả lãi vay
cho Công ty.

2015

2016
11,08%

24,85%

75,15%
88,92%
Nợ ngắn hạn

Nợ dài hạn

Nợ ngắn hạn

Nợ dài hạn
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NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ
Công ty đã ký kết được hợp đồng cung ứng dịch vụ bốc xếp trang thiết bị, quặng, hàng rời cho
các dự án lớn, các doanh nghiệp nổi trội trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Hà Tĩnh như:
Dự án Điện gió Bạc Liêu, Dự án Nhà máy nhiệt điện Duyên hải, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long
Phú, Công ty TNHH Gang Thép Formosa Hà Tĩnh tại dự án Nhà máy Gang Thép Formosa Hà
Tĩnh, Công ty TNHH Giấy Lee & Man tại dự án Nhà máy Giấy Lee & Man Hậu Giang,... Tính riêng
đối với hợp đồng bốc xếp than đá phục vụ cho nhà máy nhiệt điện thuộc dự án nhà máy giấy
Lee & Man Hậu Giang dự kiến sản lượng năm 2017 đạt 4.000 TEUs/tháng.
Công ty đã tiên phong tham gia thực hiện bốc xếp, chuyển tải hàng hóa xuất nhập khẩu (chủ
yếu là hàng rời, quặng, hàng bao) từ các tàu biển lớn (50.000 DWT trở lên) neo đậu tại khu vực
phao 0 của Luồng Định An sang các phương tiện nhỏ hơn phù hợp với thiết kế luồng để chuyên
chở hàng hóa vào các dự án, công trình, nhà máy lớn trong vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và
chuyển tải sang Campuchia. Đây là giải pháp quan trọng nhằm hóa giải một phần “nút thắt” giới
hạn của luồng dẫn vào các cảng trên sông Hậu trong nhiều năm qua.

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI
Nhận định chung về tình hình hiện nay
Thuận lợi

,…

Luồng kênh Quan Chánh Bố dự kiến sẽ thông luồng, cho phép các tàu có tải trọng lớn
10.000 tấn đầy tải và tàu 20.000 tấn vơi tải vào các cảng trên sông Hậu làm hàng.
Nhiều dự án lớn trong vùng sẽ được bắt đầu và đẩy mạnh triển khai trong năm như dự án
cầu Vàm Cống, dự án nhiệt điện Sông Hậu, dự án Điện gió Bạc Liêu giai đoạn III, dự án
điện gió Trà Vinh, dự án nhà máy giấy Lee & Man… qua đó dự kiến sẽ tạo lượng hàng lớn
qua các bến cảng.
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tiếp tục quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp
giữa các đơn vị thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và Cảng Cần Thơ trong việc
khai thác hàng hóa tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Khó khăn
Cảng tiếp tục gặp sự cạnh tranh quyết liệt của các cảng hiện tại như: Cảng An Giang, Cảng
Bảo Mai, Tân Cảng Thốt Nốt và sắp tới đây là Công ty lương thực sông Hậu tại các khu vực
Vàm Cái Sắn, KCN Thốt Nốt; cảng Trà Nóc tại KCN Trà Nóc; đặc biệt là Tân Cảng Cái Cui
và các cảng trong khu vực. Đây là khó khăn lớn nhất vì lượng hàng hóa trong khu vực phục
vụ xung quanh Cảng chưa có sự tăng trưởng mạnh nhưng lại phải chia sẻ nguồn hàng với
nhiều đơn vị cùng ngành nghề.
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Hệ thống trang thiết bị bốc xếp của cảng đã lạc hậu, năng suất thấp làm ảnh hưởng đến việc mở
rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của cảng. Thiếu các trang thiết bị bốc xếp chuyên dụng và
hạ tầng phục vụ hàng container tại Cảng nên dự kiến sẽ vẫn gặp khó khăn trong việc thu hút được
các hãng tàu đưa phương tiện tàu biển lớn vào khai thác hàng hóa nhất là hàng container.
Hệ thống kho, bãi được đầu tư trước đây của cảng đã được khai thác hết; do vậy sẽ thiếu kho,
bãi và quỹ đất để tiếp tục đầu tư cho thuê hạ tầng tại cảng phục vụ nhu cầu ngày càng cao của
khách hàng.
Khoản vốn vay đầu tư Cảng Cái Cui giai đoạn 2 tại Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Chương
Dương hiện vẫn chưa được xử lý; Năm 2017 dự kiến Cảng Cần Thơ sẽ phải tiếp tục trả thêm phần
lãi quá hạn còn treo nợ cho Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam nên áp lực tài chính ngày càng lớn
đối với doanh nghiệp.

Tại các khu vực đang khai thác:
Tại bến Cái Cui: dự kiến sản lượng qua cảng sẽ
tăng trưởng nhẹ trong năm 2017. Các dự án lớn
trong vùng như: dự án cầu Vàm Cống, dự án nhà
máy nhiệt điện Sông Hậu, dự án Điện gió Bạc
Liêu giai đoạn 03, dự kiến được triển khai trong
thời gian tới; hàng than đá phục vụ các dự án
nhà máy nhiệt điện tiếp tục được nhập về. Hàng
cát đá, vật liệu xây dựng dự kiến được tăng
trưởng mạnh trong thời gian tới nhờ vào việc tập
trung nhiều nhà cung cấp đang thuê hạ tầng tại
Cảng Cái Cui. Hàng clinker phục vụ Nhà máy xi
măng Cần thơ tại Hậu Giang dự kiến tiếp tục duy
trì đến giữa năm 2017. Các mặt hàng chủ lực tại
bến Cái Cui dự kiến vẫn là hàng container, gạch,
thiết bị, cát đá, vật liệu xây dựng, cọc bê tông.

Tại bến Hoàng Diệu: Sản lượng hàng hóa qua Cảng
Hoàng Diệu dự kiến sẽ tăng trưởng nhẹ. Các mặt hàng chính
là: cám, sắt thép, sắt phế liệu, cát đá xây dựng, đường và
thiết bị; Cảng đang thu hút thêm mặt hàng phân bón,
clinker, container.
Tại Vàm Cái Sắn: Các mặt hàng chủ yếu vẫn là gỗ lóng
nhập khẩu, hàng gạo xuất nội và hàng clinker nhập nội. Sản
lượng hàng hóa tại Vàm Cái Sắn dự kiến sẽ tiếp tục giảm so
với năm 2016 do các nguyên nhân sau: hoạt động xuất gạo
đi Trung Quốc chưa có tín hiệu khả quan; ngoài ra, sự cạnh
tranh ngày càng quyết liệt của: Cảng Mỹ Thới, Cảng Bảo
Mai, Tân Cảng Thốt Nốt và Công ty Lương thực Sông Hậu.
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Kế hoạch đầu tư năm 2017:
Chủ trương tiếp tục đầu tư Cảng Cái Cui giai đoạn II
Giai đoạn I Cảng Cái Cui có diện tích là 9,53 ha được Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ khởi
công năm 2002 và hoàn thành tháng 6/2006 với tổng mức đầu tư là 109.671.506.827 đồng gồm:
01 cầu tàu 165 m tiếp nhận tàu 10.000 DWT, kho hàng số 1 có diện tích 3.024 m2, bãi hàng 35.820
m2.
Giai đoạn II có diện tích 13,87 ha được Tổng công ty Hàng hải Việt Nam khỏi công xây dựng ngày
11/07/2009 với tổng dự toán là 829.799.174.000 đồng được chia làm 3 giai đoạn gồm 03 cầu tàu
dài 500m, 02 kho có diện tích 3.024 m2/kho, bãi hàng 65.665 m2 và các phương tiện, thiết bị bốc
xếp trị giá 286,421 tỷ đồng.
Năm 2014 Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã quyết toán gói thầu số 04 và đưa cầu tàu số 02
vào khai thác sử dụng. Tuy nhiên vì những lý do nhất định, Tổng công ty đã có quyết định tạm
dừng thực hiện đầu tư các hạng mục gói thầu số 5 “Xây dựng bãi chứa hàng container, kho CFS
và một phần bãi chất rút quanh kho CFS, đường nội bộ (bước 1 và một phần bước 2), đường ngoài
cảng, cổng và tường rào, hệ thống cấp điện, nước sinh hoạt, hệ thống thoát nước, hệ thống PCCC
(bước 1 và một phần bước 2) và cũng đã chuyển giao Chủ đầu tư từ Tổng công ty về Công ty cổ
phần Cảng Cần Thơ. Đa phần các hạng mục công trình của gói thầu này đang được thực hiện dở
dang nên hiện nay không đủ điều kiện khai thác để tạo ra doanh thu, điều này gây ra sự lãng phí
trong khi Chủ đầu tư vẫn phải trả lãi và gốc của của vốn vay đầu tư cho Ngân hàng.
Hiện nay do nhu cầu thuê kho, bãi của khách hàng việc tiếp tục triển khai đầu tư các hạng mục
của Dự án ĐTXD Cảng Cái Cui giai đoạn II là rất cần thiết và cấp thiết, đặc biệt đầu tư từng bước
các hạng mục dở dang của gói thầu số 5 là phương án khả thi và phù hợp nhất nhằm mục tiêu
phát triển sản xuất kinh doanh của Cảng Cái Cui nói riêng và Công ty CP Cảng Cần Thơ nói chung,
thông qua đó sẽ góp phần dần hoàn thiện các hạng mục đầu tư của dự án đã được Tổng công ty
Hàng hải Việt Nam phê duyệt.
Chủ trương đầu tư bãi kho 7
Trong năm 2016, Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ có Tờ trình số 381/TTr-CCT ngày 09/09/2016 về
việc xin phê duyệt chủ trương tiếp tục đầu tư các hạng mục của dự án đầu tư xây dựng Cảng Cái
Cui giai đoạn II gồm đường nội bộ 8b, 8c có diện tích 31.000 m2 và bãi hàng tổng hợp, bãi chứa
container có diện tích 24.300 m2. Tuy nhiên, suất đầu tư giai đoạn II là 829.799.174.000 đồng
được phê duyệt tại Quyết định số 05/QĐ-HHVN ngày 07/01/2009 quyết định phê duyệt điều chỉnh
dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng Cái Cui giai đoạn II vượt quá khả năng tài chính hiện tại
của Công ty, vì vậy việc phân kỳ đầu tư tiếp tục Cảng Cái Cui giai đoạn II sẽ đảm bảo hiệu quả
đầu tư, chủ trương này đang chờ phê duyệt.
Ngày 01/9/2016 Công ty CP Cảng Cần Thơ đã ký hợp đồng số 151/2016/TB.CCT.2016 với Công ty
TNHH MTV Đầu tư xây dựng Cường Thịnh Gia về việc thuê 3.024 m2 bãi để xây kho. Đến nay kho
đã xây dựng xong nhưng vẫn chưa có bãi để chứa hàng theo yêu cầu của khách hàng.
Chủ trương đầu tư bãi 5a
Ngày 08/06/2016 Cảng Cần Thơ đã có hợp đồng số 128/BX.CCT.2016 với Công ty cổ phần Thành
Long thuê 8.000 m2 bãi để chứa các linh, cấu kiện cầu Cần Thơ II, tuy nhiên các bãi hiện tại chưa
đáp ứng được nhu cầu do khách hàng cần 25.000-30.000 m2 bãi. Vì vậy trong năm 2017 Công ty
cũng sẽ có chủ trương xin đầu tư 19.200 m2 bãi 5a để phục vụ nhu cầu của khách hàng.
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Chủ trương đầu tư kho tổng hợp (được chuyển công năng từ kho CFS)
Công ty TNHH Bia và Nước giải khát HEINEKEN Việt Nam đang đàm phán với công ty về việc xin
thuê kho có diện tích 6.048 m2, bãi quanh kho và hệ thống tường rào, nhà văn phòng trên vị trí
thiết kế kho CFS.
Chủ trương nâng cấp cải tạo kho, bãi Hoàng Diệu
Xây dựng kho hàng 3.024 m2 và bãi hàng 5.016 m2 để đáp ứng nhu cầu thuê kho bãi của khách
hàng.
Chủ trương đầu tư khu đất mở rộng 14,97 ha
Do nhu cầu phát triển, Công ty đang xây dựng đề án Cái Cui depot hợp tác đầu tư dự kiến kinh phí
thực hiện 200 tỷ để có cơ sở trình Hội đồng quản trị xin thuê đất dài hạn phần đất dự trữ mở rộng
Cảng Cái Cui giai đoạn II là 14,97 ha, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ phê duyệt cho thuê
đất khi Công ty có dự án và phải sử dụng hết quỹ đất đã được cho thuê
Ngoài ra, năm 2017 Công ty còn có chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch
cung cấp cho tàu tại chi nhánh Cảng Cái Cui, xây dựng 20 kiot, xây dựng văn phòng đại diện Vàm
Cái Sắn và bến phao đưa rước công nhân tại chi nhánh Cảng Cái Cui
Đầu tư mua sắm trang thiết bị
Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ xây dựng kế
hoạch đầu tư mua sắm trang thiết bị năm 2017 và cho các năm tiếp theo như sau:


Đầu tư 02 cần điện chân đế 40 tấn, tầm với > 28 m, căn cứ vào nhu cầu sản xuất kinh doanh
Cảng sẽ hợp tác đầu tư.



Xe nâng 10 tấn. Giá trị đầu tư dự kiến 1,7 tỷ



Xe xúc lật >= 5 tấn. Giá trị đầu tư dự kiến 0,6 tỷ



Xe 03 reach stacker thanh lý. Giá trị đầu tư 2,6 tỷ



Đầu tư cần trục 150 tấn. Giá trị đầu tư dự kiến 7-10 tỷ dưới 10 năm



Đầu tư cần trục 50 tấn. Giá trị đầu tư dự kiến 3 tỷ



Đầu tư xe tải cẩu thùng 10-15 tấn. Giá trị đầu tư dự kiến 2-3 tỷ



Đầu tư xe cuốc 03. Giá trị đầu tư dự kiến 1 tỷ



Đầu tư băng tải. Giá trị đầu tư dự kiến 0,5 tỷ



Đầu tư 02 xà lan 400 tấn. Giá trị đầu tư dự kiến 2,4 tỷ



Đầu tư 02 bến phao Vàm Cái Sắn. Giá trị đầu tư dự kiến 3,4 tỷ



Đầu tư 02 xe đầu kéo. Giá trị đầu tư dự kiến 2 tỷ
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Công ty đặt chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận năm 2017 cụ thể như sau:
Chỉ tiêu
Sản lượng
Doanh thu thuần

ĐVT
Tấn
Tỷ đồng

KH 2017
2.042.500
91,618

CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017
Giải pháp về sản xuất kinh doanh
Tiếp tục đầu tư kho, bãi và đường giao thông để khai thác phần đất còn trống tại chi nhánh
Cảng Cái Cui và Cảng Hoàng Diệu.
Rà soát, quy hoạch lại hệ thống kho, bãi và đường giao thông nhằm tăng diện tích cho
thuê. Xây dựng thêm Kiot cho thuê hoặc hợp tác khai thác mặt tiền phía trước Cảng Hoàng
Diệu phục vụ kinh doanh dịch vụ thương mại.
Tổ chức và nâng cao chất lượng cung cách phục vụ của các đội công nhân bốc xếp chuyên
nghiệp tại các cảng để góp phần thu hút thêm khách hàng và hàng hóa về cảng.
Thực hiện kiểm tra, đánh giá lại tất cả các trang thiết bị bốc xếp của cảng. Đối với các trang
thiết bị đã quá lạc hậu, thường xuyên hư hỏng, hiệu quả khai thác thấp, không đáp ứng
được yêu cầu về an toàn và yêu cầu của khách hàng sẽ tiến hành thanh lý; đồng thời, đầu
tư mới và/hoặc hợp tác đầu tư, khai thác một số trang thiết bị có năng suất cao, chuyên
dụng, năng lực xếp dỡ tốt nhằm cải thiện năng suất, hiệu quả bốc xếp hàng hóa của cảng,
tạo sự tin tưởng của khách hàng và tạo lợi thế cạnh tranh cho cảng trong việc thu hút các
mặt hàng có giá trị gia tăng cao như container, hàng thiết bị, container.
Phát động và đẩy mạnh phong trào đăng ký thi đua sản xuất, đăng ký sáng kiến cải tiến kỹ
thuật công nghệ và phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ công nhân
viên nhằm tiết kiệm chi phí, cải tiến năng suất lao động của Công ty.
Tăng cường phối hợp với các đơn vị thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam trong công
tác thị trường, cùng phối hợp đi tiếp thị, xây dựng chuỗi sản phẩm dịch vụ tiện ích trên cơ
sở các thế mạnh sẵn có của các đơn vị thành viên nhằm mang lại lợi ích, tăng sức cạnh
tranh cho mỗi đơn vị. Trong đó tập trung vào các mặt hàng như gạo, clinker, phân bón,
container và hàng thiết bị thuộc các dự án lớn trong vùng.
Phối hợp với các hãng tàu và hãng vận tải để sớm thành lập depot container tại Cảng Cái
Cui nhằm thu hút thêm hàng container nội địa và xuất nhập khẩu về Cảng. Tiến tới thực
hiện thuê phần đất dự trữ mở rộng Cảng Cái Cui để xây dựng ICD tại Cảng Cái Cui.
Tăng cường việc giao dịch, thương thảo, kết toán sản lượng với khách hàng qua hệ thống
email để tiết kiệm thời gian và nhân lực.
Tiếp nhận chuyển giao và vận hành các phần mềm Công nghệ thông tin tiên tiến trong
quản lý khai thác cảng biển từ Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam như:
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Ứng dụng công nghệ để cho phép khả năng theo dõi, truy xuất, quản lý sự di chuyển
và giao nhận hàng hóa;



Phát triển công nghệ vận chuyển, tập trung vào công nghệ tự động nhận diện container
và giải phòng hàng hóa nhanh chóng, giảm thiểu chi phí xếp dỡ hàng trên bãi,…



Phát triển công nghệ kết nối thông tin giữa các chủ hàng, người vận chuyển đường bộ,
chủ tàu, cảng biển…
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Nghiên cứu kỹ việc đầu tư khu neo đậu chuyển tải cho tàu biển lớn tại khu vực phao 0
luồng Định An để tổ chức chuyển tải hàng hóa phục vụ các nhà máy nhiệt điện trên luồng
và hàng khoáng sản xuất khẩu của Campuchia, đảm bảo hiệu quả đầu tư khi triển khai.
Phối hợp với các cảng, hãng tàu, đơn vị vận tải hình thành tuyến vận tải container nội vùng
Mekong và ra khu vực Đông Nam Á
Giải pháp Marketing
Đẩy mạnh các giải pháp marketing để thu hút lượng hàng qua cảng.
Tạo mối liên kết tốt với các chủ hàng, đại lý, công ty logistics, đơn vị vận tải thông qua chủ
động nắm bắt thông tin thị trường; kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị đối tác, tháo
gỡ khó khăn và tiếp nhận ý kiến góp ý nhằm cải tiến chất lượng dịch vụ của cảng; đồng
thời, kết hợp thực hiện công tác thu hồi công nợ của khách hàng.
Tăng cường tiếp thị, tạo mối liên kết với các chủ đầu tư, chủ thầu để tham gia đấu thầu
hoặc tham gia cung cấp dịch vụ logistics, bốc xếp hàng hóa, nguyên vật liệu, lắp đặt dây
chuyền sản xuất, thiết bị, máy móc, nhà xưởng và cho thuê thiết bị, phương tiện tại các dự
án lớn trong vùng như: dự án cầu Vàm Cống, dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải, Nhà
máy nhiệt điện Long Phú, Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu, dự án Điện gió Bạc Liêu, dự án
điện gió Trà Vinh,…
Đẩy mạnh xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự làm công tác marketing, nghiên cứu,
phân tích thị trường nhằm nắm bắt nhu cầu, ý kiến của khách hàng. Trên cơ sở đó, phân
tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của Cảng Cần Thơ trong thị trường kinh
doanh cảng biển và dịch vụ logistics hiện nay tại khu vực đồng bằng Sông Cửu Long, từ đó
có sự điều chỉnh phù hợp để xây dựng và triển khai các giải pháp nhằm chuyên biệt hóa
các sản phẩm dịch vụ cốt lõi của Cảng Cần Thơ để thỏa mãn hơn nữa nhu cầu và giữ vững
được sự tín nhiệm của các khách hàng hiện có, sự quay trở lại của các khách hàng cũ khi
họ có nhu cầu.
Tăng cường công tác xây dựng và quảng bá thương hiệu.
Kiện toàn hoạt động của Trung tâm Logistics Cần Thơ qua việc tập trung đầu tư vốn, nhân
lực và phát triển chuỗi dịch vụ nhằm đẩy mạnh các dịch vụ sau cảng, xây dựng các sản
phẩm, dịch vụ mới nhằm mở rộng quy mô, lĩnh vực, thị trường kinh doanh, thu hút thêm
các khách hàng mới, tạo nguồn doanh thu ổn định cho Cảng Cần Thơ trong thời gian tới.
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60
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Giải pháp về tài chính
Tiếp tục phối hợp với Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam giải quyết khoản nợ tại Ngân hàng
VIETINBANK – Chi nhánh Chương Dương theo hướng đàm phán chuyển nợ thành vốn góp
hoặc cơ cấu lại khoản nợ khoanh nợ, giãn nợ, khoanh/giảm lãi nhằm tạo sự ổn định về tài
chính cho doanh nghiệp.
Tiếp tục khẩn trương làm việc với các Ban chuyên môn của Tổng công ty, đơn vị tư vấn và
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhằm sớm hoàn thành việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của
Cảng Cần Thơ trên hệ thống giao dịch UPCOM. Đây là tiền đề quan trọng để thu hút các
nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phần của cảng để hợp tác đầu tư phát triển cảng,
áp dụng các quy chuẩn quản trị hiện đại trong hoạt động quản lý và khai thác cảng.
Có chính sách khen thưởng đối với cá nhân mang được khách hàng đưa hàng hóa về cảng.
Giải pháp về quản trị
Sắp xếp lại bộ máy Quản lý điều hành, cơ cấu lại tổ chức bộ máy công ty và các Chi nhánh.
Giao quyền chủ động cho các chi nhánh trong việc ký kết các hợp đồng kinh tế theo phân
cấp; tự chủ trong hoạch toán sản xuất kinh doanh theo chỉ tiêu giao của Công ty. Đưa hoạt
động tiếp thị, tiếp cận, chăm sóc khách hàng về các chi nhánh để phục vụ khách hàng tốt
hơn.
Từng bước chuẩn hóa đội ngũ nhân sự từ khâu tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ.
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp thông qua việc:


Cải thiện môi trường làm việc theo hướng an toàn, khoa học; quan tâm nâng cao thu
nhập, chế độ, chính sách đãi ngộ cho người lao động, nhất là các lao động có tay nghề
cao; xây dựng cơ chế và tạo động lực để người lao động chủ động tham gia đóng góp,
cống hiến vì công ty và cho xã hội.



Đưa các tiêu chuẩn giá trị cốt lõi: “Kỷ luật, tận tâm, chuyên nghiệp, sáng tạo, đồng
lòng” vào các đánh giá chất lượng lao động của doanh nghiệp hàng tháng, quý năm.
Định kỳ tổ chức tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể hoàn thành các tiêu
chí đánh giá nêu trên.



Thường xuyên tuyên truyền các giá trị văn hóa doanh nghiệp: tầm nhìn, sứ mệnh, mối
giao tiếp cộng đồng,... đến mọi cán bộ, công nhân viên trong công ty và các đối tác,
khách hàng của cảng thông qua nhiều hình thức như sổ tay, bản tin, brochure, website,
các buổi team-building, các hội thi thể thao, sáng tác,…

Kết hợp với Tổng công ty khẩn trương xây dựng, kiện toàn các quy trình hoạt động sản
xuất kinh doanh của cảng, tiến tới xây dựng quy trình vận hành chuẩn (SOP – Standard
Operating Procedure) trong quản lý và khai thác cảng đáp ứng tiêu chuẩn ISO trong thời
gian tới.
Tiếp tục rà soát, xây dựng kiện toàn các Quy chế, quy định của Công ty tạo điều kiện để
thể chế hóa các hoạt động của công ty.
Tăng cường công tác giám sát việc triển khai thực hiện các hợp đồng, luân chuyển hồ sơ,
quản lý hóa đơn, công nợ; công tác quản lý tài sản, phương tiện tại các chi nhánh và văn
phòng Công ty.
Kiện toàn công tác thống kê, báo cáo tại Văn phòng Công ty và các chi nhánh nhằm đáp
ứng kịp thời công tác giám sát của người đại diện phần vốn Tổng Công ty Hàng hải Việt
Nam tại Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ và báo cáo kiểm soát của Tổng Công ty Hàng hải
Việt Nam.
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Chuẩn bị nguồn vốn và công tác đầu tư nâng cấp cảng
Đẩy mạnh thu hút đầu tư, thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển; trong đó tập trung
việc kêu gọi nguồn vốn hợp tác đầu tư khai thác hạ tầng và trang thiết bị tại cảng.
Khẩn trương làm việc với các đối tác tiềm năng để hợp tác thực hiện dự án đầu tư mở rộng
Cảng Cái Cui tại phần đất dự trữ 14,97 ha; tập trung vào việc xây dựng depot container và
kho, bãi cho khách hàng thuê.
Tăng cường công tác kiểm tra và giám sát các công trình, dự án đầu tư, bảo đảm tuân thủ
đúng quy định của pháp luật.
Chú trọng công tác quản lý sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện, hạ tầng nhằm tăng hiệu
quả trong công tác sử dụng nguồn lực.
Về công tác tổ chức – đào tạo
Phối hợp với Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và đơn vị cung cấp phần mềm tiếp nhận, tổ
chức đào tạo, tập huấn sử dụng các phần mềm công nghệ thông tin tiên tiến nêu trên
trong quản lý, khai thác cảng biển. Đồng thời kiện toàn hoạt động của lực lượng cán bộ IT
trực thuộc Công ty để đảm bảo việc triển khai áp dụng phần mềm đồng bộ, nhanh chóng
và hiệu quả.
Làm tốt công tác đánh giá hiệu quả lao động của cán bộ, công nhân viên; gắn việc trả công
với năng suất, chất lượng lao động; thường xuyên rà soát nhu cầu, đánh giá trình độ lao
động tại các đơn vị để có biện pháp điều chỉnh phù hợp.
Kiện toàn lại lực lượng lao động trực tiếp. Thường xuyên kiểm tra, tổ chức đào tạo, tập
huấn nghiệp vụ cho lực lượng lái cẩu. Tuyển dụng mới lực lượng lái cẩu đáp ứng nhu cầu
khai thác tại cảng hiện tại. Trước mắt phối hợp với các Trung tâm đào tạo nghề tổ chức
đào tạo lực lượng lái cẩu để tạo thêm doanh thu cho đơn vị, vừa có điều kiện kiểm tra thực
tế, rà soát, lựa chọn các cá nhân có năng lực tốt để tuyển dụng trong tương lai.
Quan tâm đến công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ đối với lực lượng lao động gián tiếp
và lực lượng phục vụ sản xuất để tạo thuận lợi cho đơn vị trong việc luân chuyển lao động
giữa các chi nhánh và giữa các khối lao động.
Tiếp tục tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ của các phòng chuyên môn; trong
đó, chú trọng đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ nhất là bộ phận kinh doanh, khai thác
và chăm sóc khách hàng; Ngoài ra, cần đào tạo, nâng cao nghiệp vụ khai thác dịch vụ
logistics của Trung tâm Logistics Cần Thơ, Phòng Kinh doanh Khai thác và các ban Khai
thác điều độ tại cảng. Bên cạnh đó, tranh thủ sự giúp đỡ quý báu của các cán bộ biệt phái
có nhiều kinh nghiệm trong thời gian còn lại để kiện toàn, nâng cao năng lực, trình độ
chuyên môn của các bộ phận.
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ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI
Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ luôn quan tâm tới vấn đề bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khỏe
của người lao động. Song song với việc phát triển các dịch vụ hiện có và đa dạng hoá các sản phẩm
mới, Công ty cũng rất chú trọng áp dụng một số giải pháp, công nghệ tiên tiến nhằm thực hiện tốt
công tác bảo vệ môi trường như:
Áp dụng các phương pháp kỹ thuật hiện đại nhằm duy trì, cải tiến hệ thống quản lý, nâng
cao hiệu quả hoạt động.
Giảm thiểu tiêu hao nguyên vật liệu, nhiên liệu gậy hại cho môi trường. Bên cạnh đó, Công
ty luôn tuân thủ quy định pháp luật về môi trường, về an toàn – phòng tránh cháy nổ nhằm
đảm bảo hạn chế những thiệt hại về người và tài sản trong hoạt động kinh doanh của Công
ty.
Ngoài ra, Công ty có các buổi huấn luyện về công tác phòng cháy chữa cháy cho cán bộ
công nhân viên để nâng cao kỹ năng giải quyết các trường hợp không mong muốn có thể
xảy ra trong quá trình hoạt động của Công ty.
Hơn thế nữa, Cảng Cần Thơ hằng năm có các hoạt động thiết thực nhằm góp phần chia sẽ
với cộng đồng như: tổ chức đêm hội trăng rằm, tặng quà cho các trẻ em bị khuyết tật, các
hoạt động về nguồn cũng được Công ty tổ chức nhằm nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy
sinh,…
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GIẢI TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến giải trình của Ban Tổng Giám đốc về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán độc lập
Về khoản trích lập dự phòng phải thu nợ khó đòi: 1.116.016.252 đồng. Khoản nợ này chủ yếu là
khoản nợ phải thu khách hàng. Tuy nhiên, các khoản phải thu khách hàng này Công ty vẫn duy trì
thu hồi và giữ mối liên hệ thường xuyên với khách hàng. Trong đó, một số khách hàng hiện đang
thực hiện hợp đồng với Công ty.
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ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CÔNG TY
Bước sang năm 2016, năm thứ hai Cảng Cần Thơ hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, ngay từ
đầu năm hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng Cần Thơ đã gặp nhiều khó khăn khách quan và chủ
quan tác động xấu đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, trong đó có một số nguyên nhân đã
bắt đầu xuất hiện từ năm 2015, cụ thể như sau:
Luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu qua kênh Quan Chánh Bố vẫn chưa chính thức
được công bố thông luồng.
Các khu công nghiệp thuộc vùng khai thác của Cảng Cái Cui như Khu công nghiệp Hưng Phú, Khu
công nghiệp Sông Hậu phát triển với tốc độ chậm; Cảng Hoàng Diệu có vị trí cách xa Khu công
nghiệp Trà Nóc hơn so với Cảng Trà Nóc của Công ty Lương thực Sông Hậu; Các dự án lớn trong
vùng đồng bằng Sông Cửu Long như: cầu Vàm Cống, Nhà máy giấy Lee & Man Việt Nam, Điện gió
Bạc Liêu giai đoạn 3, Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1…có tiến độ
triển khai chậm nên nguồn hàng thiết bị về khu vực đồng bằng Sông Cửu Long suy giảm.
Một số nguồn hàng chính chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu sản lượng và doanh thu của Cảng Cần
Thơ như gạo, clinker, container đều bị suy giảm sản lượng trong năm 2016. Cụ thể:


Mặt hàng gạo xuất khẩu bốc xếp tại khu vực Vàm Cái Sắn là mặt hàng có sản lượng bốc xếp
cao nhất trong tổng sản lượng bốc xếp của Cảng Cần Thơ.



Trong năm 2016, các khu vực khai thác chính của Cảng Cần Thơ đều bị chia sẻ nguồn hàng
với các đơn vị, cụ thể: Cảng Mỹ Thới, Cảng Bảo Mai, Cảng Tân Cảng – Thốt Nốt tại khu vực
Vàm Cái Sắn – Thốt Nốt; Cảng Trà Nóc tại bến Hoàng Diệu; Cảng Tân Cảng – Cái Cui. Điều
này đã làm cho sản lượng bốc xếp các mặt hàng chính của Cảng Cần Thơ trong năm 2016 đều
suy giảm.
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

NĂNG SUẤT – CHẤT LƯỢNG – AN TOÀN – HIỆU QUẢ

Sản lượng bốc xếp một số mặt hàng mặt hàng chính

STT

Khu vực
khai thác

Tên hàng

ĐVT

Năm 2015

Năm
2016

Sản lượng
năm 2016/năm 2015
Giá trị

1

Gạo

Tấn

1.059.524

654.936

(404.588)

(0,38)

Clinker

Tấn

236.694

166.359

(70.355)

(29,72)

Tấn

80.560

20.796

(59.764)

(74,12)

Clinker

Tấn

42.236

22.522

(19.714)

(46,68)

Container

Tấn

22.153

16.189

(5.964)

(26,92)

Hàng khác

Tấn

703.179

327.508

(375.671)

(53,42)

Vàm Cái Sắn

Vật liệu
2

3

Tỷ lệ

Hoàng Diệu

xây dựng

Cái Cui
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Dự án đầu tư xây dựng Cảng Cái Cui giai
đoạn 2 hiện nay vẫn còn đang dở dang,
nhiều hạng mục chưa thể đưa vào khai thác.
Đối với hạng mục cầu tàu số 2 có chiều dài
200m có khả năng tiếp nhận tàu có trọng tải
đến 20.000 DWT đã được đầu tư hoàn chỉnh.
Tuy nhiên, do các nguyên nhân như tàu biển
có trọng tải 10.000DWT đầy tải – 20.000
DWT giảm tải chưa thể ra vào sông Hậu và
sự chia sẻ nguồn hàng của các đơn vị trong
khu vực nên Cảng Cái Cui chưa hoạt động
hết công suất bốc xếp. Trong khi đó, kể từ
năm 2015, Cảng Cần Thơ đã phải trả nợ của
khoản vay tại ngân hàng TMCP Công thương
Việt Nam – Chi nhánh Chương Dương
(Vietinbank Chương Dương) để đầu tư xây
dựng Cảng Cái Cui giai đoạn 2. Năm 2016,
Cảng Cần Thơ đã chi trả cho Vietinbank
Chương Dương với tổng sốn tiền cả gốc và
lãi vay là 8.444.607.896 đồng.
Trong năm 2016, UBND thành phố Cần Thơ
có quyết định thu hồi khu đất có diện tích 2,5
ha Cảng Cần Thơ đang thuê với hình thức trả
tiền thuê đất hàng năm đã làm giảm diện tích
bãi khai thác của Cảng Cái Cui.
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Hệ thống trang thiết bị bốc xếp của cảng (đặc
biệt là tại Cảng Hoàng Diệu) đã lạc hậu, công
suất bốc xếp thấp, chi phí sửa chữa tăng làm ảnh
hưởng đến việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh
doanh cũng như giảm tính cạnh tranh, giảm sự
tin tưởng của khách hàng đối với năng lực của
Cảng Cần Thơ trước các đơn vị mới thành lập
được đầu tư trang thiết bị bốc xếp hiện đại, công
suất lớn.
Dự án Cảng Cái Cui giai đoạn 2 chưa được đầu
tư hoàn chỉnh làm hạn chế đến hoạt động sản
xuất kinh doanh của Cảng Cần Thơ trong việc
tăng doanh thu, lợi nhuận trong khi cảng thiếu
nguồn vốn để đầu tư mới các trang thiết bị bốc
xếp, hoàn chỉnh hạ tầng khai thác cảng của dự
án Cảng Cái Cui giai đoạn 2 và trả nợ cho
Vietinbank Chương Dương.
Bộ máy tổ chức của Cảng Cần Thơ còn chưa hợp
lý dẫn đến việc phân bổ quỹ lương chưa kích
thích được khối sản xuất trực tiếp nâng cao năng
suất lao động. Trong thời gian qua đã có nhiều
trường hợp lao động lành nghề chuyển sang làm
việc tại các cảng khác trong khu vực với mức thu
nhập tốt hơn.
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Sau khi kết thúc Quý 1 năm 2016, Hội đồng
quản trị Cảng Cần Thơ nhận thấy tình hình sản
xuất kinh doanh năm 2016 xuất hiện nhiều khó
khăn cả khách quan và chủ quan sẽ gây bất lợi
đến kết quả sản xuất kinh doanh của cảng nên
ngay sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2016 vào ngày 22/4/2016, Hội đồng
quản trị đã tiến hành cuộc họp để triển khai thực
hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2016 và tìm kiếm ngay các giải pháp
nhằm vượt qua khó khăn, hoàn thành kế hoạch
sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được Đại hội
đồng cổ đông phê duyệt đặc biệt là những giải
pháp nhằm ứng phó trước tình hình sản xuất
kinh doanh có nhiều diễn biến bất lợi.

Trước tình hình tài chính hạn hẹp, việc đầu tư mới
hệ thống trang thiết bị bốc xếp hiện đại và đầu tư
hoàn chỉnh các hạng mục khai thác thuộc dự án
Cảng Cái Cui giai đoạn 2 là rất khó khăn với Cảng
Cần Thơ. Trước tình đó, Hội đồng quản trị Cảng
Cần Thơ đã chấp thuận cho Ban Điều hành Cảng
Cần Thơ thực hiện hợp tác kinh doanh kho, bãi với
các đối tác theo hướng Cảng Cần Thơ sẽ cho đối
tác thuê bãi tự thực hiện đầu tư kho, bãi để khai
thác, Cảng Cần Thơ sẽ thực hiện dịch vụ khác. Bên
cạnh đó, Hội đồng quản trị Cảng Cần Thơ cũng
chấp thuận chủ trương cho Tổng giám đốc Cảng
Cần Thơ nghiên cứu hợp tác khai thác phương tiện
bốc xếp theo thỏa thuận với các đơn vị có thiết bị
tại bãi cảng.
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Hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng Cần Thơ gặp nhiều khó khăn, nguồn hàng thông qua bị suy
giảm, dự án Cảng Cái Cui giai đoạn 2 được đầu tư còn dở dang, không thể khai thác ngoại trừ cầu tàu
số 2. Thực tế hiệu quả khai thác của cầu tàu số 2 tại Cảng Cái Cui chưa bù đắp được chi phí khấu hao
cầu tàu này. Mặt khác Cảng Cần Thơ thiếu vốn để đầu tư hoàn chỉnh các hạng mục dở dang của dự
án Cảng Cái Cui giai đoạn 2 nên đã gây khó khăn cho Cảng Cần Thơ trong việc trả nợ vay của Vietinbank
Chương Dương. Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Cảng Cần Thơ đã nhiều lần chủ động và phối hợp
với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đàm phán với Vietinbank nhằm tái cơ cấu khoản nợ của Cảng Cần
Thơ theo hướng chuyển nợ thành vốn góp hoặc khoanh nợ, giản nợ, giảm lãi vay cho Cảng Cần Thơ.
Tuy nhiên vẫn chưa có kết quả.
Nhằm mục đích tăng cường khai thác lĩnh vực logistics, tạo công ăn việc làm cho người lao động và hỗ
trợ phát triển dịch vụ khai thác cảng, tại cuộc họp ngày 17/5/2016, Hội đồng quản trị Cảng Cần Thơ
đã phê duyệt việc thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ – Trung tâm logistics Cần Thơ.
Trong năm 2016, Hội đồng quản trị Cảng Cần Thơ tiếp tục chỉ đạo Tổng giám đốc cảng thực hiện rà
soát lại tình hình lao động của Công ty nhằm điều chuyển nhân sự đảm bảo tạo điều kiện cho từng
người lao động phát huy được năng lực của mình, sử dụng hợp lý nguồn nhân lực sẵn có của Cảng
Cần Thơ.
Được sự giúp đỡ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, tháng 9 năm 2016, Cảng Cần Thơ đã tổ chức
Khóa đào tạo về tổ chức khai thác cảng, dịch vụ logistics và nghệ thuật bán hàng cho các quản lý chủ
chốt và các nhân sự thuộc khối sản xuất kinh doanh nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chuyên môn,
nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình thị trường đang được chuẩn hóa.
Bên cạnh đó, nhằm nắm bắt đầy đủ thông tin, tình hình hoạt động của Công ty để chủ động cùng với
Ban Điều hành nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Điều hành thực
hiện tốt nhất chức năng điều hành của mình. Hội đồng quản trị Cảng Cần Thơ đã nhiều lần chủ động
tham gia vào các cuộc họp chuyên đề của Ban Tổng giám đốc để lắng nghe các phòng chuyên môn và
các đơn vị trực thuộc báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế tại từng đơn vị, từ đó
Hội đồng quản trị đã cùng với Ban Tổng giám đốc và các đơn vị xây dựng các giải pháp và kịp thời giải
quyết những tồn tại, khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh để tạo điều kiện cho các đơn vị
hoạt động hiệu quả hơn.
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Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, phê duyệt sửa
đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng các quy định tại Luật Doanh nghiệp
số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và tình hình thực tế của Cảng Cần Thơ; Ban hành Quy chế tuyển
dụng và đào tạo cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ, Quy chế chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các Chi nhánh trực thuộc của Công ty; Xem
xét, cho ý kiến sửa đổi, bổ sung đối với các quy chế: Quy chế công bố thông tin, Quy chế thi đua, khen
thưởng, Quy chế quản lý nợ (03 quy chế này đã được Hội đồng quản trị ban hành đầu năm 2017), Quy
chế quản lý tài chính, Quy chế tiền lương và Hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty cổ phần
Cảng Cần Thơ.
Mặc dù Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã triển khai nhiều giải pháp nhằm ổn định và tháo gỡ
những khó khăn của tình hình sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016
của Cảng Cần Thơ chưa đạt được như kỳ vọng mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã đề
ra.

TT
1

Chỉ tiêu

Đơn vị
tính

KH năm 2016

TH năm 2015

TH năm 2016

Sản lượng

Tấn

3.287.000

2.933.948

2.075.838

Trong đó: Container

Teu

34.000

25.649

19.366

2

Doanh thu

Tỷ đồng

149,80

131,07

92,79

3

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

4,00

(8,87)

(12,97)

4

Lợi nhuận trước thuế
(*)

Tỷ đồng

1,08

(*): Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần kể từ ngày
01/4/2015. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ (từ
01/4/2015 – 31/12/2015) có lợi nhuận trước thuế là 1,077 tỷ đồng
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ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trước tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 gặp nhiều khó khăn, bất lợi, Ban Điều hành Cảng Cần
Thơ cũng đã nỗ lực, chủ động nghiên cứu, xây dựng và triển khai nhiều giải pháp trong điều kiện nguồn
lực của Cảng Cần Thơ 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 tìm
kiếm, chuyển dịch hoạt động sang các khu vực, thị trường khác để bù đắp sự suy giảm tại các thị
trường chính của Công ty.
Ban Điều hành Cảng Cần Thơ đã triển khai thực hiện có trách nhiệm các Nghị quyết, quyết định của
Hội đồng quản trị. Ban Điều hành đã báo cáo, 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 2016 của Công ty.

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Từ những tồn tại của năm 2016, tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017, Hội đồng quản trị kính trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 một số nội dung chính của kế hoạch hoạt động năm 2017
của Hội đồng quản trị như sau:
Rà soát, quy hoạch lại hệ thống kho, bãi và đường giao thông. Tiếp tục đầu tư thêm hệ thống kho,
bãi bằng nhiều hình thức nhằm khai thác phần diện tích còn trống tại Cảng Cái Cui và Cảng Hoàng
Diệu. Xây dựng thêm Kiốt để cho thuê hoặc hợp tác khai thác mặt tiền phía trước Cảng Hoàng Diệu
phục vụ kinh doanh dịch vụ thương mại.
Rà soát, thực hiện điều phối phương tiện và nhân lực giữa các đơn vị nhằm sử dụng có hiệu quả
nguồn lực sẵn có và nâng cao năng lực khai thác của Cảng Cần Thơ. Tổ chức và nâng cao chất
lượng phục vụ của các đội công nhân bốc xếp chuyên nghiệp tại các cảng.
Thực hiện kiểm tra, đánh giá lại tất cả các trang thiết bị bốc xếp của cảng. Đối với các trang thiết
bị đã quá lạc hậu, thường xuyên hư hỏng, hiệu quả khai thác thấp, không đáp ứng được yêu cầu
về an toàn và yêu cầu của khách hàng sẽ tiến hành thanh lý; đồng thời, đầu tư mới và/hoặc hợp
tác đầu tư, khai thác một số trang thiết bị có năng suất cao, chuyên dụng, năng lực xếp dỡ tốt
nhằm cải thiện năng suất, hiệu quả bốc xếp hàng hóa của cảng, tạo sự tin tưởng của khách hàng
và tạo lợi thế cạnh tranh cho cảng trong việc thu hút các mặt hàng có giá trị gia tăng cao như
container, hàng thiết bị.
Tăng cường phối hợp với các đơn vị thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trong công tác thị
trường, cùng phối hợp đi tiếp thị, xây dựng chuỗi sản phẩm dịch vụ tiện ích trên cơ sở các thế
mạnh sẵn có của các đơn vị thành viên nhằm mang lại lợi ích, tăng sức cạnh tranh cho mỗi đơn vị.
Trong đó tập trung vào các mặt hàng như gạo, clinker, phân bón, container và hàng thiết bị thuộc
các dự án lớn trong vùng.
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Chủ động phối hợp với các hãng tàu, các đại lý vận tải và các đơn vị thành viên của Tổng công ty
để sớm xây dựng tuyến vận tải trực tiếp từ Cảng Cần Thơ đi nội địa và khu vực Đông Nam Á.
Tăng cường tiếp thị, tạo mối liên kết với các chủ đầu tư, chủ thầu để tham gia đấu thầu hoặc tham
gia cung cấp dịch vụ logistics, bốc xếp hàng hóa, nguyên vật liệu, lắp đặt dây chuyền sản xuất,
thiết bị, máy móc, nhà xưởng và cho thuê thiết bị, phương tiện tại các dự án lớn trong vùng.
Củng cố ngay các bộ phận kinh doanh và thị trường của Công ty. Đẩy mạnh xây dựng và phát triển
đội ngũ nhân sự làm công tác marketing, nghiên cứu, phân tích thị trường nhằm nắm bắt nhu cầu,
ý kiến của khách hàng. Trên cơ sở đó, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của
Cảng Cần Thơ trong thị trường kinh doanh cảng biển và dịch vụ logistics hiện nay tại khu vực đồng
bằng Sông Cửu Long, từ đó có sự điều chỉnh phù hợp để xây dựng và triển khai các giải pháp nhằm
chuyên biệt hóa các sản phẩm, dịch vụ cốt lõi của Cảng Cần Thơ để thỏa mãn hơn nữa nhu cầu và
giữ vững được sự tín nhiệm của các khách hàng hiện có.
Kiện toàn hoạt động của Trung tâm Logistics Cần Thơ qua việc tập trung đầu tư vốn, nhân lực và
phát triển chuỗi dịch vụ kết nối nhằm đẩy mạnh các dịch vụ sau cảng, xây dựng các sản phẩm,
dịch vụ mới nhằm mở rộng quy mô, lĩnh vực, thị trường kinh doanh, thu hút thêm các khách hàng
mới, tạo nguồn doanh thu ổn định cho Cảng Cần Thơ trong thời gian tới.
Tiếp tục phối hợp với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giải quyết khoản nợ tại Vietinbank Chương
Dương theo hướng đàm phán chuyển nợ thành vốn góp hoặc cơ cấu lại khoản nợ theo các hình
thức như khoanh nợ, giãn nợ, khoanh/giảm lãi nhằm tạo sự ổn định về tài chính cho doanh nghiệp.
Rà soát, cương quyết cắt giảm hợp lý các loại chi phí có thể tiết giảm được; đồng thời, tìm kiếm
các nguồn cung hàng hóa, dịch vụ chất lượng với giá thành rẻ hơn. Tiến tới triển khai thực hiện
công tác khoán để nâng cao hiệu quả làm việc; Có chính sách khen thưởng đối với các cá nhân thu
hút được khách hàng đưa hàng hóa về cảng.
Sắp xếp lại bộ máy quản lý điều hành, cơ cấu lại tổ chức bộ máy công ty và các Chi nhánh; Giao
quyền chủ động cho các chi nhánh trong việc ký kết các hợp đồng kinh tế; tự chủ trong hoạch toán
sản xuất kinh doanh theo chỉ tiêu giao của Công ty. Đưa hoạt động tiếp thị, tiếp cận, chăm sóc
khách hàng về các chi nhánh để phục vụ khách hàng tốt hơn.
Xây dựng văn hóa Công ty, cải thiện môi trường làm việc theo hướng an toàn, khoa học; quan tâm
nâng cao thu nhập, chế độ, chính sách đãi ngộ cho người lao động, nhất là các lao động có trình
độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cao và tận tụy với công việc; xây dựng cơ chế và tạo động lực
để người lao động chủ động tham gia đóng góp, cống hiến vì công ty và cho xã hội.
Kiện toàn lại lực lượng lao động trực tiếp. Thường xuyên kiểm tra, tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp
vụ cho lực lượng lái cẩu. Tuyển dụng mới lực lượng lao động kỹ thuật đáp ứng nhu cầu khai thác
tại cảng hiện tại. Trước mắt phối hợp với các Trung tâm đào tạo nghề tổ chức đào tạo lực lượng
lái cẩu để tạo thêm doanh thu cho đơn vị, vừa có điều kiện kiểm tra thực tế, rà soát, lựa chọn các
cá nhân có năng lực tốt để tuyển dụng trong tương lai.
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75
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86

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ

87
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98

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ
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