










6 

 

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

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

thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định 53/2016/NĐ-CP; 

Trong 05 thành viên HĐQT, có 1 Chủ tịch HĐQT, 2 thành viên HĐQT 

chuyên trách không hưởng thù lao và 2 thành viên HĐQT không chuyên trách 

được hưởng thù lao 3.000.000 đồng/người/tháng. 

II. CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020 

Năm 2020, Cảng Chân Mây tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn và thách 

thức mới đặc biệt khi bến số 3 Cảng Hào Hưng đi vào hoạt động, sẽ ảnh hưởng 

rất nhiều đến tình hình sản xuất kinh doanh Công ty; lượng hàng dăm tại thị 

trường Quảng Trị có xu hướng đi qua Cảng Cửa Việt và thị trường nước Lào; 

lượng tàu du lịch qua Cảng giảm sút do ảnh hưởng của đại dịch nCoV; việc hình 

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

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

Mây đã vượt quá công suất thiết kế; việc đưa bến Bến số 02 – Giai đoạn 1 đi vào 

hoạt động đã giới hạn khả năng tài chính của Công ty, áp lực của việc điều chỉnh 

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

Trước những khó khăn thách thức đó, mục tiêu cơ bản của công ty trong 

năm 2020 là phải chọn lọc những hướng đi thích hợp để phát triển bền vững, 

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

đông của Công ty, cũng cố và phát triển vị thế của Cảng Chân Mây trên thị 

trường dịch vụ cảng biển tại miền Trung Việt Nam. Hội đồng quản trị dự kiến 

kế hoạch 2020 như sau: 

1. Các chỉ tiêu chủ yếu 

1.1. Kế hoạch sản lượng 

- Tổng sản lượng hàng thông qua: 2.650.000 tấn. 

1.2. Kế hoạch tài chính 

- Tổng doanh thu:           168.000.000.000 đồng. 

- Lợi nhuận trước thuế:   5.723.000.000 đồng. 

- Lợi nhuân sau thuế:   4.578.000.000 đồng. 

- Nộp ngân sách:    3.400.000.000 đồng. 

1.3. Kế hoạch lao động việc làm 

- Tổng số lao động đầu kỳ năm 2020 : 278 người (không bao gồm viên 

chức quản lý). 

- Lao động dự kiến tuyển mới năm 2020: 15 người. 

- Tổng số lao động cuối kỳ năm 2020: 293 người (không bao gồm viên 

chức quản lý). 

- Thu nhập bình quân người lao động: 11.050.000 đồng/người/tháng. 
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