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1.2. Chỉ tiêu về tài chính 

- Tổng doanh thu         : 168.000.000.000 đồng 

- Lợi nhuận trước thuế       : 5.723.000.000 đồng. 

- Lợi nhuận sau thuế:        : 4.578.000.000 đồng 

- Nộp ngân sách          : 3.400.000.000 đồng. 

1.3. Chỉ tiêu về lao động (không bao gồm người quản lý) 

- Tổng số lao động đầu kỳ       : 278 người. 

- Lao động dự kiến tuyển mới     : 15 người. 

- Tổng số lao động cuối kỳ      : 293 người. 

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

- Số lượt đào tào         : 500 lượt. 

- Tổng chi phí đào tạo       : 450.000.000 đồng. 

1.4. Kế hoạch xây dựng cơ bản, mua sắm máy móc trang thiết bị 2020: 

Tổng mức đầu tư trong năm là    : 137.801.000.000 đồng. 

2. Các nhiệm vụ chung 

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

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

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

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

- Nâng cao năng xuất và đảm bảo thu nhập cho người lao động, tăng 

cường hiệu quả sản xuất kinh doanh, đầu tư. Tiếp tục củng cố thương hiệu, uy 

tín, nâng cao năng lực cạnh tranh; 

- Hoàn thành dự án xây dựng bến số 02, mở rộng kho bãi, tập trung phát 

triển dịch vụ Logistics nhằm đáp ứng lượng hàng hóa ngày càng tăng. 

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2020 

Để hoàn thành kế hoạch 2020, Công ty cổ phần Cảng Chân Mây sẽ tập 

trung thực hiện một số giải pháp sau: 

1. Giải pháp kinh doanh 

- Năm 2020, Cảng đưa vào khai thác thêm bến số 02 giúp tăng năng suất 

xếp dỡ và năng lực cạnh tranh, tận dụng lợi thế hạ tầng hai cầu bến để có thể 

phục vụ công tác làm hàng và đón khách du lịch, tránh được tình trạng chờ làm 

hàng, giải phóng tàu nhanh, đáp ứng được nhu cầu của chủ tàu và chủ hàng; 

- Tiếp tục tăng cường công tác quảng bá, tăng cường trao đổi thông tin với 

các đối tác trong và ngoài nước đang tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh tại 
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