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Địa chỉ: Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Số điện thoại: (84-234) 3 891.841 

Website: www.chanmayport.com.vn 

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY 

Năm báo cáo: 2016 

I. Thông tin chung 

1. Thông tin khái quát 

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

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3300515171 

- Vốn điều lệ: 308.623.000.000 đồng 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 308.623.000.000 đồng 

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

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

- Website: www.chanmayport.com.vn;   - Mã cổ phiếu (nếu có): CMP 

2. Quá trình hình thành và phát triển 

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

25/3/2001, sau hơn 2 năm khẩn trương thi công, vào ngày 19/5/2003, công trình 

Bến số 1 được Cục Hàng hải Việt Nam công bố hoàn thành và cho phép đón tàu 

biển trong và ngoài nước có trọng tải lên đến 30.000DWT. Để kịp thời vận 

hành, quản lý cảng ngay sau khi hoàn thành bước xây dựng, UBND tỉnh Thừa 

Thiên Huế có Quyết định số 1048QĐ/UB ngày 22/4/2003 giao cho Ban Quản lý 

dự án Chân Mây trực tiếp điều hành Cảng Chân Mây với tổng số cán bộ công 

nhân viên 70 người, chủ yếu hình thành từ việc đào tạo, thực tập tại Cảng Sài 

Gòn. Đến nay, tổng số nhân sự của Cảng Chân Mây lên đến đến 267 CBCNV. 

+ Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và trong khi chờ 

làm thủ tục thành lập doanh nghiệp, Ban Quản lý dự án Chân Mây đã lập và 

trình UBND tỉnh Đề án thành lập Cảng Chân Mây theo Nghị định số 43/NĐ-CP 

ngày 25/04/2006 của Chính phủ. Ngày 07/12/2006, UBND tỉnh đã ra Quyết định 

số 2789/QĐ-UB về việc chuyển đổi Ban Quản lý dự án Chân Mây thành Cảng 

Chân Mây. Theo đó, Cảng Chân Mây hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp 

công lập tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, 

biên chế và tài chính.  

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

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

nghiệp tàu thuỷ Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp 

tàu thuỷ Việt Nam và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Cảng Chân Mây đã hoàn
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 thành các thủ tục cần thiết để ngày 28/09/2007 Hội đồng quản trị Tập đoàn 

Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam đã có Quyết định số 3128/QĐ-CNT-TCCB-LĐ 

ngày 28 tháng 9 năm 2007 về việc thành lập Công ty TNHH một thành viên 

Cảng Chân Mây. 

+ Cảng Chân Mây là cảng biển tổng hợp có độ sâu -12,5m, nằm trong vùng 

kinh tế trọng điểm Miền Trung, phục vụ cho phát triển công nghiệp, thương mại 

và dịch vụ. Cảng có khả năng đón tàu trọng tải lên đến 50.000DWT và tàu du 

lịch quốc tế cỡ lớn; có bến chuyên dùng cho tàu 20.000DWT để bốc dỡ các cấu 

kiện siêu trường, siêu trọng, đặc biệt là bốc dỡ hàng rời như gỗ dăm, than cám, 

cát silic, titan, clinker…với năng suất cao, có thể đạt 15 nghìn tấn/ngày. Lượng 

hàng hóa thông qua cảng năm 2012 đạt khoảng 1,4 triệu tấn (vượt 40% công 

suất thiết kế). Nguồn nhân lực của cảng được bố trí phù hợp, có kỹ năng nghiệp 

vụ cao có thể thực hiện các công tác nghiệp vụ của một cảng biển hiện đại. 

+ Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty còn 

gặp nhiều khó khăn như: Lượng hàng hóa thông qua đã vượt công suất thiết kế 

của Bến số 1, tình trạng không đủ bến cho tàu làm hàng thường xuyên xảy ra 

gây nhiều khó khăn cho kế hoạch điều độ khai thác; cảng chưa có đê chắn sóng 

nên bị ảnh hưởng nhiều từ vấn đề thời tiết, làm chậm tiến độ giải phóng hàng 

hóa cho chủ hàng; trang thiết bị cơ giới hầu như chỉ đáp ứng cho việc xếp dỡ 

hàng rời, chưa thu hút được container, làm giảm tính cạnh tranh của cảng… 

+ Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây được chuyển đổi từ Công ty TNHH 

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

của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển 

Công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây, Công ty thành viên hạch toán độc lập 

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

+ Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây bắt đầu đi vào hoạt động dưới hình 

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

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

đầu ngày 28 tháng 11 năm 2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 30 tháng 11 

năm 2016. 

+ Công ty được cấp chứng nhận đăng ký chứng khoán vào ngày 01/12/2015 

và cổ phiếu của công ty được chính thức đưa vào giao dịch trên thị trường Upcom 

tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào ngày 15/02/2016. 

+ Mã chứng khoán: CMP. 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

+ Dịch vụ cảng biển (bốc xếp hàng hóa) 

+ Dịch vụ lai dắt tàu biển; 

+ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 

+ Dịch vụ cung ứng nhiên liệu (xăng, dầu, điện, nước ngọt…) 

+ Kho bãi và lưu giữ hàng hóa... 



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY 

Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

 

 

Báo cáo thường niên năm 2016 3 

- Địa bàn kinh doanh: Thừa Thiên Huế và các tỉnh lân cận. 

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

- Mô hình quản trị: 

 

- Cơ cấu bộ máy quản lý. 

+ Đại hội đồng cổ đông; 

+ Hội đồng quản trị; 

+ Ban Kiểm soát; 

+ Ban Tổng Giám đốc; 

+ Các phòng chuyên môn; 

+ Các xí nghiệp, đội và đơn vị trực thuộc. 

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức khác: Không có. 

- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/ vốn góp do tổ chức, công ty khác nắm 

giữ: Hiện tại, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy là cổ đông chi phối nắm giữ 

98,89% vốn cổ phần của công ty (30.518.500 cổ phần tương đương  

305.185.000.000 đồng ). 

5. Định hướng phát triển 

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

+ Trở thành đơn vị khai thác cảng biển chuyên nghiệp hàng đầu tại khu vực 

Trung Trung Bộ và trong cả nước; 

+ Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông tại Công ty và 

các tổ chức khác có cổ phần, vốn góp của Công ty; 

+ Tối đa hóa lợi nhuận và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm 

tăng cường tích lũy, tập trung vốn, phân công chuyên môn hóa và hợp tác sản 

xuất, nâng cao chất lượng quản lý, hiệu quả kinh doanh, uy tín và khả năng cạnh 

tranh của Công ty. 
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- Mục tiêu cơ bản của công ty trong năm 2017 là phát triển bền vững, đảm bảo 

tăng trưởng các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, nâng cao thu nhập và đời sống của 

người lao động, đem lại lợi ích tốt nhất cho Công ty, củng cố và phát triển vị thế của 

Cảng Chân Mây trên thị trường dịch vụ cảng biển tại miền Trung Việt Nam. 

+ Tăng cường công tác quản trị, điều hành, tổ chức sản xuất, kinh doanh. 

+ Hoàn thiện và đổi mới quy trình hoạt động, khai thác, đồng thời nâng cấp 

website để khách hàng dễ truy cập tìm kiếm thông tin. Tăng cường công tác 

quảng bá thương hiệu, chú trọng triển khai ứng dụng công nghệ vào công tác điều 

hành, quản lý. 

+ Đầu tư phát triển nguồn nhân lực, thu hút nhân tài, xây dựng đội ngũ cán 

bộ theo hướng chuyên nghiệp. 

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Công ty lập kế hoạch và tiến hành 

tất cả các hoạt động kinh doanh theo giấy phép đăng ký kinh doanh và Điều lệ tổ 

chức của Công ty phù hợp với năng lực hiện tại theo các quy định của Pháp luật. 

Thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty. 

6. Các rủi ro 

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

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

+ Rủi ro bất khả kháng: Thiên tai, bão lũ, hạn hán, cháy nổ… 

+ Các rủi ro khách quan khác: Chính sách, tiền tệ….  

II. Tình hình hoạt động trong năm 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2016: 

+ Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng đạt 1.799.123 tấn, đạt 83,29% so với 

Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2016 (2.160.000 tấn), bằng 105,83% so 

với kế hoạch điều chỉnh năm 2016 (1.700.00 tấn theo Nghị quyết số 192/NQ-

CNT ngày 03/11/2016 của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy); và bằng 82.82%  so 

cùng kỳ năm 2015 (2.172.414 tấn). 

+ Tổng số lượt tàu ra vào cảng đạt 309 lượt tàu (trong đó 218 lượt tàu nội, 

91 lượt tàu ngoại) bằng 74.10% so với năm 2015 (417 lượt tàu). 

+ Lượng tàu du lịch đến Cảng Chân Mây là 36 lượt tàu, bằng 90.0% so với 

cùng kỳ năm 2015 (40 lượt tàu), với tổng số 86.490 lượt khách và thuyền viên, 

bằng 110.56% so với cùng kỳ năm 2015 (78.230 lượt khách và thuyền viên). 

Tuy số lượng tàu du lịch cập cảng ít hơn so với cùng kỳ nhưng do các tàu du 

lịch cập cảng có trọng tải lớn và chở được nhiều khách nên lượng khách và 

thuyền viên tăng hơn so với cùng kỳ. 

+ Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 109.190.516.459 đồng, 

đạt 85,98% so với Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2016 (127 tỷ 

đồng) và bằng 108% so với kế hoạch điều chỉnh năm 2016(101,1 tỷ đồng theo 
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Nghị quyết số 192/NQ-CNT ngày 03/11/2016 của Tổng công ty Công nghiệp tàu 

thủy); và bằng 83,76%  so cùng kỳ năm 2015 (130.359.681.887 đồng). Quy mô 

tài sản, vốn sở hữu tăng, hệ số bảo toàn vốn được đảm bảo an toàn và phát triển. 

+ Lợi nhuận trước thuế là 24.646.754.486 đồng, đạt 75,16% so với Nghị 

quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2016 (32,791 tỷ đồng) và bằng 112,03% so 

với kế hoạch điều chỉnh năm 2016 (22 tỷ đồng theo Nghị quyết số 192/NQ-

CNT ngày 03/11/2016 của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy); và bằng 70,47% 

so với năm 2015 (34.973.611.994 đồng). 

+ Lợi nhuận sau thuế đạt 19.699.693.174  đồng, đạt 111,93% kế hoạch năm 

2016 (17,6 tỷ đồng) và bằng 73,19% so với năm 2015 (26.914.654.116 đồng). 

+ Nộp ngân sách 5,668 tỷ đồng đạt 34,35% so với Nghị quyết số 01/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 15/4/2016 và bằng 61,97% so với năm 2015 (9,147 tỷ đồng). 

+ Tổng số lao động bình quân là 268 người, đạt 100% so với Nghị quyết số 

01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2016 (268 người) và bằng 101,52% so cùng kỳ năm 

2015 (264 người). 

+ Thu nhập bình quân đạt 10,09 triệu đồng/người/tháng, đạt 111,74% so với 

Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2016 (9,03 triệu đồng/người/tháng) và 

bằng 79,26% so với năm 2015 (12,73 triệu đồng/người/tháng). 

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2016: 

Stt Nội dung ĐVT 

Kế hoạch 

năm 2016 

(điều chỉnh) 

Thực hiện 

năm 2016 

So với kế 

hoạch 

năm 2016 

1 Sản lượng thông qua 1.000 tấn 1.700 1.799 105,83% 

2 Doanh thu từ SXKD Tr.đồng 101.1000 109.191 108,00% 

3 Tổng doanh thu Tr.đồng 105.000 113.616 108,21% 

4 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 22.000 24.647 112,03% 

5 Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 17.600 19.700 111,93% 

Năm 2016, các mặt hàng chủ yếu của Cảng vẫn hầu hết là hàng rời (chiếm 

khoảng 90%, lượng hàng qua Cảng) với các mặt hàng chính như gỗ dăm, than, 

clinker...Do đó, công tác bốc xếp hàng rời được xem là thế mạnh của đơn vị, 

công ty thường xuyên nghiên cứu các phương án tác nghiệp cho từng chuyến 

hàng nhằm đảm bảo cho năng suất làm hàng và giải phóng tàu  nhanh, thỏa mãn 

tốt hơn yêu cầu của khách hàng, nâng cao thêm vị thế năng lực bốc xếp loại 

hàng này, góp phần tạo thêm sự thuyết phục và tin tưởng tuyệt đối của các chủ 

hàng, chủ tàu và đại lý uy tín đến với Cảng Chân Mây. Tuy nhiên, các chỉ tiêu 

tài chính vẫn chưa đạt kết quả tốt do những nguyên nhân chủ yếu sau: 

- Kể từ đầu năm 2016, hàng hóa qua cảng đã giảm mạnh về sản lượng, lý 

do chủ yếu là mặt hàng dăm gỗ không thể xuất khẩu được do giá thu mua dăm 
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gỗ của đối tác nước ngoài quá thấp; hàng clinker thì không có hàng để xuất do 

dây chuyền nhà máy xi măng Đồng Lâm bị hỏng và sau khi khắc phục được thì 

phải bù đắp cho sản phẩm xi măng bao tiêu thụ nội địa. Vì vậy, sản lượng 

clinker quá thấp và đã kéo theo sự sụt giảm hàng than nguyên liệu. 

- Trong các tháng cuối năm, dù sau khi dây chuyền xi măng Đồng Lâm 

hoạt động trở lại, Công ty xi măng Đồng Lâm đang tiến hành xuất hàng clinker 

qua Cảng Thuận An bằng hình thức trung chuyển từ sà lan sang tàu lớn. Đây 

cũng là một nguyên nhân làm sản lượng hàng qua cảng giảm mạnh. 

- Ngày 18/2/2016, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành văn bản số 

1666/BGTVT-VT về việc trả lời đề nghị của Sở GTVT Thừa Thiên Huế về 

kiểm soát tải trọng phương tiện tại Cảng Chân Mây trong đó yêu cầu Cảng Chân 

Mây không được thu phí qua trạm trân. Điều này ảnh hưởng đến chỉ tiêu doanh 

thu của đơn vị trong năm 2016 khi áp không thu phí hàng qua trạm cân trong lúc 

các chi phí để vận hành 02 trạm cân của đơn vị khá lớn. 

- Việc áp dụng hình thức thu phí qua hầm đường bộ Phú Gia và Phước 

Tượng đã cản trở quá trình phát triển và mở rộng thị trường về phía Nam của 

Công ty nên việc phát triển thêm các mặt hàng mới trong năm 2016 chưa thể 

thực hiện được theo kế hoạch đề ra. 

 - Các tháng cuối năm gặp nhiều khó khăn do thời tiết, lịch tàu du lịch theo 

thỏa thuận với hãng Royal Carribean nhiều và lượng hàng hóa không ổn định, 

tình hình đặt ngư lưới cụ trái phép và vi phạm an toàn hàng hải trong luồng tàu, 

khu đậu tàu của Cảng Chân Mây lại tiếp tục tái diễn phức tạp đã làm ảnh hưởng 

đến tình hình sản xuất của các tháng cuối năm của Công ty. 

- Diện tích kho bãi của công ty vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của khách 

hàng khi cần thiết. 

- Ngoài ra, chi phí hoạt động của công ty năm 2016 (như: chi phí quản lý 

doanh nghiệp, các khoản trích theo lương, khấu hao từ các hạng mục đầu tư tài 

sản cố định...) tăng lên nên lợi nhuận của công ty cũng có sự sụt giảm đáng kể. 

Như vậy, nhìn chung năm 2016, tuy kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây không đạt được số liệu khả quan như năm 

2015, tuy nhiên, tất cả các chỉ tiêu về sản xuất và tài chính đều hoàn thành được 

kế hoạch năm 2016 mà Đại hội đồng cổ đông giao. 

2. Tổ chức và nhân sự 

- Danh sách Ban Tổng Giám đốc và tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết 

* Ông Dương Bá Hòa 

Chức vụ hiện tại : Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Ngày sinh : 08/12/1964 

Giới tính : Nam 

Quốc tịch : Việt Nam 
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Quê quán : Thanh Hương, Thanh Chương, Nghệ An 

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

Số lượng cổ phần đang sở hữu : 0 cổ phần 

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

Cảng Chân Mây là 10.801.805 cổ phần chiếm 35,00% vốn điều lệ. 

* Ông Huỳnh Văn Toàn 

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

Ngày sinh : 15/08/1975 

Giới tính : Nam 

Quốc tịch : Việt Nam 

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

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

Số lượng cổ phần đang sở hữu : 6.000 cổ phần 

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

Cảng Chân Mây là 7.406.925 cổ phần chiếm 24,00% vốn điều lệ. 

* Ông Lê Chí Phai 

Chức vụ hiện tại : Thành viên HĐQT chuyên trách  

Ngày sinh : 21/07/1979 

Giới tính : Nam 

Quốc tịch : Việt Nam 

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

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế - Ngoại thương 

   Cử nhân kinh tế - Tài chính Ngân hàng 

Số lượng cổ phần đang sở hữu : 2.500 cổ phần 

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

Cảng Chân Mây là 4.285.545 cổ phần chiếm 13,89% vốn điều lệ. 

* Ông Trần Văn Phong 

Chức vụ hiện tại : Thành viên HĐQT chuyên trách 

Ngày sinh : 25/03/1965 

Giới tính : Nam 

Quốc tịch : Việt Nam 

Quê quán : Phú Bình, Thành Phố Huế, Thừa Thiên Huế 

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

Số lượng cổ phần đang sở hữu : 7.900 cổ phần 

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

Cảng Chân Mây là 4.012.099 cổ phần chiếm 13,00% vốn điều lệ. 
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* Bà Hồ Hoàng Thi 

Chức vụ hiện tại : Kế toán trưởng 

Ngày sinh : 14/04/1978 

Giới tính : Nam 

Quốc tịch : Việt Nam 

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

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán, Cử nhân QTKD du lịch 

Số lượng cổ phần đang sở hữu : 6.300 cổ phần 

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

Cảng Chân Mây là 4.012.099 cổ phần chiếm 13,00% vốn điều lệ. 

* Ông Ngô Khánh Toàn 

Chức vụ hiện tại : Trưởng ban kiểm soát 

Ngày sinh : 18/10/1979 

Giới tính : Nam 

Quốc tịch : Việt Nam 

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

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

Số lượng cổ phần đang sở hữu : 1.900 cổ phần 

* Ông Nguyễn Thành Công 

Chức vụ hiện tại : Phó tổng giám đốc 

Ngày sinh : 28/02/1976 

Giới tính : Nam 

Quốc tịch : Việt Nam 

Quê quán : Triệu Hòa, Triệu Phong, Quảng Trị 

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

Số lượng cổ phần đang sở hữu : 1.800 cổ phần 

* Ông Nguyễn Văn Chương 

Chức vụ hiện tại : Phó tổng giám đốc 

Ngày sinh : 02/3/1981 

Giới tính : Nam 

Quốc tịch : Việt Nam 

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

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

Số lượng cổ phần đang sở hữu : 1.800 cổ phần 

- Những thay đổi trong ban điều hành trong năm 2016:  

+ Ngày 06/01/2016: Bổ nhiệm thêm 01 Phó Tổng giám đốc 
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+ Ngày 19/04/2016: Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết định số 19/QĐ-

HĐQT ngày 19/04/2016 về việc bổ nhiệm ông Trần Văn Phong giữ chức vụ 

Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, 

nhiệm kỳ 2016-2020, ông Trần Văn Phong cũng thôi đảm nhiệm chức danh Phó 

Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 19/04/2016. 

+ Ngày 19/04/2016: Hội đồng quản trị cũng đã ban hành Quyết định số 

20/QĐ-HĐQT ngày 19/04/2016 về việc bổ nhiệm ông Dương Bá Hòa giữ chức 

vụ Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, 

nhiệm kỳ 2016-2020. 

+ Ngày 01/11/2016: Hội đồng quản trị chỉ còn lại 04 thành viên (khuyết 1 

thành viên sau khi ông Nguyễn Hữu Thọ nghỉ hưu theo chế độ). Sau khi thống 

nhất, Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết định số 49/QĐ-HĐQT ngày 

01/11/2016 về việc bổ nhiệm ông Dương Bá Hòa giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng 

quản trị công ty thay thế cho ông Nguyễn Hữu Thọ. Đồng thời, ngày 

23/11/2016, Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết định số 54/QĐ-HĐQT về việc 

thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty trong đó Tổng giám đốc là 

ông Huỳnh Văn Toàn là người đại diện theo pháp luật của Công ty.  

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

+ Tổng số lao động của công ty năm 2016 là 268 người trong đó có 47 lao 

động nữ; tăng 4 người so với năm 2015, 100% lao động đều có việc làm, cụ thể: 

Stt Tiêu chí Số lượng người Tỷ trọng 

I  h o tr nh độ   o độn  268 100.00% 

1 Trình độ Đại học trở lên 59 22.01% 

2 Trình độ Cao đẳng 13 4.85% 

3 Trình độ Trung cấp 40 14.93% 

4 Trình độ Sơ cấp 102 38.06% 

5 Trình độ lao động phổ thông 54 20.15% 

II  h o  oạ  h p đ n    o độn  268 100.00% 

1 Hợp đồng không xác định thời hạn 241 89.93% 

2 Hợp đồng từ 1-3 năm 23 8.58% 

3 Hợp đồng dưới 1 năm 4 1.49% 

4 Hợp đồng thử việc 0 0.00% 

+ Nguồn nhân lực của công ty trong thời gian qua đã và đang không ngừng 

được tăng cường cả về số lượng và chất lượng để đáp ứng những yêu cầu về 

nhân sự trong quá trình phát triển. Công ty rất chú trọng đào tạo nhân viên, 

thuyền viên nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia các khóa đào tạo về quản 

lý, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và các kỹ năng bổ trợ khác … nhằm phục 
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vụ và đáp ứng ngày càng tốt hơn cho công việc. Do đó, Công ty đã xây dựng 

được đội ngũ nhân viên, thuyền viên có tuổi đời bình quân trẻ, được đào tạo 

chính quy, bài bản về các lĩnh vực chuyên môn, có kiến thức về kinh tế thị 

trường tương đối toàn diện, có khả năng thích nghi nhạy bén với môi trường 

kinh doanh hiện đại và mang tính hội nhập cao. 

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

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

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

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

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

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

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

với từng vị trí và từng người. Năm 2016, thu nhập bình quân/lao động đạt 10,09 

triệu đồng/người/tháng giảm 20,74% so với năm 2015 (12,73 triệu đồng), trong 

đó, lương bình quân của người lao động năm 2016 đạt 8,59 triệu 

đồng/người/tháng giảm 12,15% so với năm 2015 (9,78 triệu đồng). 

3.   nh h nh đầu tư, t nh h nh thực hiện các dự án 

a) Các dự án đầu tư lớn: 

Stt Tên dự án (BCĐT) 

Tổng mức 

đầu tư 

(Triệu đồng) 

Thực hiện 

năm 2016 

(Triệu đồng) 

Ghi 

chú 

1 Bến số 2 865.000 736   

2 Cải tạo nâng cấp cửa hàng xăng dầu 2.000 57   

3 

Dự án Xây dựng nhà công vụ- nhà 

nghỉ ca cho cán bộ nữ - Cảng 

Chân Mây 

600 423,162   

4 
Xây dựng nhà - nhà khách- Cảng 

Chân Mây  
1.500 0,000   

5 
Kiểm định nâng cấp bến 120m 

tiếp nhận tàu 3.000DWT 
500 177  

6 
Nạo vét mở rộng luồng, vũng quay 

tàu của Bến trong (Bến 120m) 
4.300 0,000  

7 
Dự án Xây dựng nhà vệ sinh công 

cộng - Cảng Chân Mây 
1.000 931,342  

8 
Dự án Mua sắm xe ô tô 7 chỗ Kia 

sedona 3.3 gath 
1.300 1.298  

9 
Dự án Đầu tư mua sắm cần cẩu 

sức nâng 80 tấn đã qua sử dụng 
12.000 8.057  
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- Dự án Bến số 2: Ngày 07/3/2017, Ban quản lý Khu kinh tế, Công nghiệp 

tỉnh Thừa Thiên Huế Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bến 

số 02 - Cảng Chân Mây tại Quyết định số 50/QĐ-KKTCN. 

- Dự án Cải tạo nâng cấp Cửa hàng xăng dầu: Được đổi tên thành Dự án 

Cải tạo nâng cấp hạng mục căn tin - Cảng Chân Mây 

Ngày 11/11/2016 công trình Cải tạo nâng cấp hạng mục căn tin - Cảng 

Chân Mây được Ban quản lý khu kinh tế, Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế cấp 

phép cải tạo công trình số 02/2016/GPCT; Tuy vậy, do ảnh hưởng của khí hậu 

thời tiết, gió bão, mưa kéo dài nên Công trình không thể thi công trong năm 

2016 và hiện nay công trình đang triển khai thi công, dự kiến sẽ hoàn thành 

trong Quý 2 năm 2017. 

- Dự án Xây dựng nhà công vụ- nhà nghỉ ca cho cán bộ nữ - Cảng Chân 

Mây: Hiện nay, công trình đã hoàn thành và nghiệm thu thanh quyết toán và đưa 

vào sử dụng ngày  20/12/2016. 

- Dự án Xây dựng nhà - nhà khách- Cảng Chân Mây: Do UBND tỉnh đã thu 

hồi gần 18.000m đất nên đã hết đất bố trí để xây dựng Nhà khách - Cảng Chân 

Mây. Công ty đang tiến hành quy hoạch lại việc sử dụng đất và dự án sẽ được 

triển khai khi có vị trí xây dựng thích hợp. 

- Dự án Kiểm định nâng cấp bến 120m tiếp nhận tàu 3.000DWT: Hiện nay, 

Hồ sơ Kiểm định nâng cấp bến 120m tiếp nhận tàu 3.000DWT đã trình Cục 

Hàng Hải Việt Nam xem xét, chấp thuận. 

- Dự án Nạo vét mở rộng luồng, vũng quay tàu của Bến trong (Bến 120m): 

Hiện nay, do Kiểm định nâng cấp bến 120m tiếp nhận tàu 3.000DWT chưa được 

công bố nên dự án sẽ được triển khai trong năm 2017. 

- Dự án Xây dựng nhà vệ sinh công cộng - Cảng Chân Mây:Hiện nay, công 

trình đã hoàn thành và nghiệm thu thanh quyết toán và đưa vào sử dụng ngày  

21/12/2016. 

- Dự án mua sắm xe ô tô 7 chỗ Kia sedona 3.3 gath: Dự án đã hoàn thành 

- Dự án đầu tư mua sắm cần cẩu sức nâng 80 tấn đã qua sử dụng: Dự án đã 

hoàn thành 

b) Các công ty con, công ty liên kết: Không có 

4. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài chính: 

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Tỷ lệ %  

Tổng giá trị tài sản 468.630.140.179 448.267.681.451  95.65% 

Doanh thu thuần 130.359.681.887  109.190.516.459  83.76% 

Lợi nhuận từ SXKD 34.957.170.309  24.517.458.641 70.14% 

Lợi nhuận khác 16.441.685  129.295.845  786.39% 

Lợi nhuận trước thuế 34.973.611.994  24.646.754.486  70.47% 
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Lợi nhuận sau thuế 26.914.654.116  19.699.693.174  73.19% 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 1,92%  4,00%  208.33% 

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 
  

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn 

(Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) 
2,68 3,64 

+ Hệ số thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - 

Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn) 
2,60 3,53 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 
  

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản  0,32 0,26 

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu  0,48 0,36 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 
  

+ Vòng quay hàng tồn kho 

(Giá vốn hàng bán/HTK bình quân) 
16,55 16,56 

+ Vòng quay tổng Tài sản 

(Doanh thu thuần/Tổng tài sản) 
0,28 0,34 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 
  

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần  0,21 0,18 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu  0,08 0,06 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản  0,06 0,04 

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần  
0,27 0,23 

5. Cơ cấu cổ đôn , th y đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

a) Cổ phần:  

Tổng số cổ phần đang lưu hành là 30.862.300 cổ phần, trong đó có 343.800 

cổ phần phổ thông được tự do chuyển nhượng, số cổ phần còn lại (30.518.500 cổ 

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

b) Cơ cấu cổ đông: 

Stt Danh mục 
Số cổ 

đông 

Số lượng 

cổ phần 

Tỷ lệ 

% 
Ghi chú 

I 
Cổ đông lớn 1 30.518.500 98,89% 

Tổng công ty Công 

nghiệp tàu thủy 

Cổ đông nhỏ 256 343.800 1,11%   

  Tổng cộng: 257 30.862.300 100%   
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II 
Cổ đông tổ chức 4 30.558.500 99,02% 

Tổng công ty Công 

nghiệp tàu thủy 

(nắm giữ 98,89%), 

Công ty cổ phần 

vận tải Hùng Đạt 

(nắm giữ 0,06%), 

Công ty CP Thực 

phẩm An Long 

(nắm giữ 0,03%) 

Doanh nghiệp tư  

nhân Lộc Tụ 

(nắm giữ 0,03%) 

Cổ đông cá nhân 253 303.800 0,98%   

  Tổng cộng: 257 30.862.300 100%   

III 
Cổ đông nhà nước 1 30.518.500 98,89% 

Tổng công ty Công 

nghiệp tàu thủy 

Cổ đông khác 256 343.800 1,11%   

  Tổng cộng: 257 30.862.300 100%   

IV 
Cổ đông trong nước 257 30.862.300 100%   

Cổ đông nước ngoài 0 0 0,00%   

  Tổng cộng: 257 30.862.300 100%   

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có. 

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có 

e) Các chứng khoán khác: Không 

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc 

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

a) Hoạt động SXKD năm 2016 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã hoàn 

thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 đề ra, cụ thể:    

Stt Nội dung 

Thực 

hiện 

2015 

Kế 

hoạch 

2016 

Thực 

hiện 

2016 
Tỷ lệ 

(4/2) 

Tỷ lệ 

(4/3) 

ĐVT: triệu đồng 

 1 2 3 4 5 6 

1 Doanh thu SXKD 130.359 101.100 109.191 83.76% 108.00% 

2 Doanh thu tài chính 3.596 3.900 4.426 123.08% 113.49% 
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3 Thu nhập khác 160 0 129 80.63%  

4 Lợi nhuận trước thuế 34.973 22.000 24.647 70.47% 112.03% 

5 Lợi nhuận sau thuế 26.914 17.600 19.700 73.20% 111.93% 

- Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 109.190.516.459 đồng, đạt 

108% so với kế hoạch năm 2016 (101,1 tỷ đồng). Quy mô tài sản, vốn sở hữu 

tăng, hệ số bảo toàn vốn được đảm bảo an toàn và phát triển. Quy mô tài sản, 

vốn sở hữu tăng, hệ số bảo toàn vốn được đảm bảo an toàn và phát triển. Điều 

này cho thấy việc quản trị sản xuất có hiệu quả, đặc biệt là việc nâng cao năng 

suất lao động trong việc xếp dỡ hàng hóa. 

- Lợi nhuận trước thuế là 24.646.754.486 đồng, đạt 112,03% kế hoạch 

năm 2016 (22 tỷ đồng). Đạt được kết quả trên là nhờ sự chỉ đạo, định hướng 

kịp thời từ HĐQT và việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trong quá trình điều 

hành của Ban Tổng Giám đốc như: tổ chức và khai thác tốt hoạt động bốc xếp, 

lưu kho, bãi; Nâng cao chất lượng thực hiện dịch vụ; thanh lý các tài sản cố 

định sử dụng không hiệu quả; thu hồi công nợ khó đòi đã trích lập. 

Nhìn chung, năm 2016 tuy công ty đã đạt được kế hoạch đề ra, nhưng so 

với năm 2015 thì rất nhiều chỉ tiêu, chỉ số về sản xuất, tài chính… có sự sụt 

giảm đáng kể, điều này chủ yếu do thực tiễn các khó khăn và rủi ro khách quan 

mang lại và để đạt được kết quả kinh doanh vẫn mang tính khả quan trong tình 

hình đó thì công ty đã áp đụng đồng loạt nhiều biện pháp quản trị, tái cơ cấu lại 

doanh nghiệp, đầu tư máy móc thiết bị nhằm tăng năng suất lao động, tiết kiệm 

và sử dụng tối ưu các chi phí để tạo điều kiện tăng lợi nhuận của công ty. 

b) Những tiến bộ công ty đã đạt được. 

- Hợp tác quốc tế: Công ty đã hợp tác với hãng tàu Royal Caribbean trong 

việc nâng cấp Bến số 1 để có thể tiếp nhận cùng lúc 2 tàu với tổng chiều dài 

đến 360m, góp phần tăng 20% công suất bến, tăng thêm sản lượng, doanh thu, 

ngoài ra, công ty cũng đã được Cục Hàng hải Việt Nam chấp thuận Cầu cảng số 

1 - Bến cảng Chân Mây tiếp nhận tàu du lịch biển trọng tải đến 225.282GT. 

Thông qua việc hợp tác quốc tế, thương hiệu của Cảng Chân Mây đã nâng lên 

một tầm cao mới khi là cảng duy nhất của Việt Nam tiếp nhận được cỡ tàu 

Oasis of the Seas - tàu khách lớn nhất thế giới. 

- Công tác đối ngoại : Quan hệ tốt với cơ quan Ngân hàng, thuế, đơn vị đối 

tác khách hàng. Chu trình thu hồi vốn nhanh đem lại hiệu quả.  

- Phát huy tối đa năng lực của mỗi thành viên trong Công ty, không ngừng 

cải tiến bộ máy quản lý để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.  

- Chỉ đạo chặt chẽ công tác quy hoạch cán bộ, đào tạo nâng cao trình độ 

chuyên môn trên cơ sở mục tiêu chiến lược và nhiệm vụ sản xuất của Công ty.  

- Tiết kiệm chi phí, phân tích chi tiết các hoạt động SXKD, tập trung nâng 

cao năng suất xếp dỡ.  
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- Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thường xuyên kiểm tra tình 

hình kho tàng, bến bãi, cầu cảng, máy móc để sửa chữa, bảo trì và bảo dưỡng.  

- Tích cực thu hồi công nợ, làm lành mạnh tài chính của Công ty. 

- Tập trung khảo sát kiểm tra các thiết bị mua sắm, các thiết bị dự phòng 

nóng phục vụ thay thế khi sửa chữa. 

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

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

chẽ, linh hoạt khi đàm phán hợp đồng. 

2. Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 %tăng/giảm 

a. Tình hình tà  sản 

Tài sản ngắn hạn 144.701.999.291 122.477.247.250 -15,36% 

Tài sản dài hạn 323.928.140.888  325.790.434.201 0,57% 

Tổng giá trị tài sản 468.630.140.179 448.267.681.451  -4.35% 

Vòng quay tài sản 0.28 0.24 -14,29% 

b. Tình hình n  phả  trả 

Nợ ngắn hạn 53.921.472.554 34.791.830.170 -35.48% 

Nợ dài hạn 97.543.534.084 83.871.838.075 -14.02% 

Tổng nợ 151.465.006.638 118.663.668.245 -21.66% 

Vốn chủ sở hữu 317.165.133.541 329.604.013.206 3.92% 

Tổng nguồn vốn 468.630.140.179 448.267.681.451  -4.35% 

Tỷ trọng VCSH/Tổng NV 67,68% 73,53% 5,85% 

- Trong bảng các chỉ tiêu về tình hình tài sản và tình hình nợ phải trả ta 

thấy, tỷ trọng tài sản ngắn hạn giảm tương đối lớn (>15%), giá trị tổng tài sản 

giảm cũng tương đối nhiều (hơn 20 tỷ đồng), điều này xuất phát từ nguyên nhân 

do lượng tiền và các khoản tương đương tiền giảm xuống, các khoản này trong 

năm 2016 công ty đã dùng để trả nợ cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 

(10 tỷ đồng), trả cho cho Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (hơn 17 tỷ đồng) 

hay thanh toán cho các nhà thầu thi công dự án nâng cấp Bến số 1 - Cảng Chân 

Mây…điều này cũng kéo theo tổng nguồn vốn giảm xuống. Bên cạnh đó, năm 

2016, công ty cũng đã giảm được các khoản nợ phải trả (trong đó, nợ ngắn hạn 

giảm gần 20 tỷ đồng, nợ dài hạn giảm hơn 13 tỷ đồng), mặt khác, vốn chủ sở 

hữu lại tăng lên hơn 12 tỷ đồng. Như vậy, sự gia tăng của tỷ trọng nguồn vốn 

chủ sở hữu (tăng 5,85%) trong tổng nguồn vốn và sự giảm xuống của tổng các 

khoản nợ là dấu hiệu cho thấy khả năng tự chủ về tài chính của công ty rất cao. 

- Trong năm 2016, Công ty đã thực hiện đầu tư các hạng mục để tiếp tục nâng 

cấp Bến số 01, đầu tư xây dựng hệ thống xã thải, thực hiện nạo vét khu đậu tàu, gia 
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công  máng làm hàng Clinker, kiểm định Bến số 1, sửa chữa bảo trì bến số 1, và 

thực hiện các công đoạn đầu tiên của việc chuẩn bị đầu tư xây dựng bến số 02, mua 

sắm xe ô tô 7 chổ Kia sedona 3.3 gath, đầu tư mua sắm cần cẩu sức nâng 80 tấn đã 

qua sử dụng …Tổng giá trị đầu tư năm 2016 (đã giải ngân được) là 72,524 tỷ đồng 

(huy động từ vốn của đối tác liên kết và vốn tự có) đạt 38,8% kế hoạch năm 2016 

(187,244 tỷ đồng). Việc thực hiện các dự án đầu tư năm 2016 đạt 38,8% so với kế 

hoạch là do công ty đã thực hiện rà soát, điều chỉnh, dãn tiến độ một số dự án để 

phù hợp với thực tế và yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Về nợ xấu : Trong năm 2016, Công ty đã tích cực thu hồi công nợ. Tính đến 

31/12/2016  khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là: 3.060.032.559 đồng, chỉ 

tăng so với năm 2015 là  106,484,415 đồng. 

Trong năm 2016 công ty đã hoàn thành việc trả nợ cho khách hàng đúng hạn. 

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

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

đã được đề ra. Riêng về mặt quản lý điều hành đã có một số sự thay đổi, cụ thể: 

trong Ban Tổng Giám đốc, đầu năm 2016 đã có bổ sung thêm ông Nguyễn Văn 

Chương – giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả cho việc 

điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Bên cạnh đó, sau Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2016, ngày 19/4/2016, ông Trần Văn Phong 

được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên chuyên trách HĐQT và thôi giữ chức vụ 

Phó Tổng Giám đốc công ty. 

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

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

doanh phát sinh. Bằng chứng là trong năm qua, công ty đã đưa ra các giải pháp 

tốt về giá, về chất lượng dịch vụ để tăng thêm tiện ích cho khách hàng, từ đó thu 

hút khách hàng nhiều hơn về Cảng (khách hàng mới) và cũng như tăng sức 

mạnh thương hiệu của công ty. 

4. Kế hoạch phát triển tron  tươn      

a) Mục tiêu của công ty trong năm 2017: Phát triển bền vững, đảm bảo tăng trưởng 

các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, thu nhập và đời sống của người lao 

động, đem lại lợi ích tốt nhất cho Công ty, củng cố và phát triển vị thế của Cảng 

Chân Mây trên thị trường dịch vụ cảng biển tại miền Trung Việt Nam. Chú trọng 

công tác phát triển thị trường, khai thác tối đa năng lực thiết bị, cơ sở hạ tầng và lực 

lượng lao động hiện có của Công ty, tăng cường khả năng thích ứng và cạnh tranh 

bình đẳng giữa các cảng biển trong cùng khu vực.  

- Tiếp tục hoàn thiện theo mô hình Công ty cổ phần để nâng cao hiệu quả 

kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của Công ty. 

- Tăng cường công tác quản trị, điều hành, tổ chức sản xuất, kinh doanh. 

- Đầu tư phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ theo hướng 

chuyên nghiệp. 
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* Về hoạt động kinh doanh, tiếp thị: Tăng cường công tác tiếp thị đối với 

các khách hàng truyền thống và khách hàng mới; khai thác tối đa lượng hàng tại 

thị trường Thừa Thiên Huế, nghiên cứu cơ chế và thu hút tốt thị trường Quảng 

Trị, Quảng Bình, Đà Nẵng và từng bước tiếp cận và lan toả sang khu vực tuyến 

hành lang kinh tế Đông Tây. 

Lập kế hoạch đẩy mạnh quảng cáo, tiếp thị năng lực, chất lượng dịch vụ 

của công ty để thu hút khách hàng, liên hệ, chào giá các dịch vụ đến khách hàng, 

nắm bắt kịp thời nhu cầu và tiếp thu mọi ý kiến phản hồi từ phía khách hàng, sẵn 

sàng đáp ứng mọi nhu cầu về cung ứng dịch vụ cảng biển cho khách hàng khi có 

yêu cầu với chất lượng dịch vụ tốt nhất. Xây dựng hình ảnh thiện chí của Cảng 

Chân Mây đối với khách hàng cũng như tăng cường củng cố, thương hiệu Cảng 

Chân Mây phát triển với khẩu hiệu “Đến với Cảng Chân Mây, đến với chất 

lượng dịch vụ”. 

Tổ chức xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 

2017-2020 và tầm nhìn chiến lược đến năm 2030 nhằm làm cơ sở cho công tác 

hoạch định chiến lược phát triển cảng biển loại I phù hợp với Quyết định số 

1037/2014/QĐ-TTg ngày 24/06/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều 

chỉnh quy hoạch phát triển cảng biển Việt Nam đến 2020, tầm nhìn đến 2030; xây 

dựng chiến lược kinh doanh hàng container qua cảng làm tiền đề cho công tác 

nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2017-2020. 

Xây dựng chính sách giá cả mềm dẻo, linh hoạt phù hợp với mặt bằng 

chung các cảng biển khu vực miền Trung. Nghiên cứu điều chỉnh giá cả cho 

thuê kho bãi mặt bằng và thiết bị nhằm đảm bảo hiệu quả trong quá trình kinh 

doanh; thực hiện ký kết hợp đồng ngay từ đầu năm với các khách hàng truyền 

thống; tổ chức hợp tác với các công ty dăm gỗ trong công tác vận hành băng tải 

dăm gỗ. 

* Về cơ sở vật chất trang thiết bị: Triển khai công tác khởi công và đầu tư 

xây dựng cầu cảng số 2 cho tàu hàng tổng hợp có trọng tải đến 50.000DWT; 

hoàn thành phương án nâng cấp cho Bến số 1 tiếp nhận tàu hàng hàng tổng hợp 

trọng tải 50.000DWT; Lập hồ sơ và phương án để nâng cấp bến 120m tiếp nhận 

tàu hàng tổng hợp 3.000DWT; đầu tư một số trang thiết bị cơ giới phục vụ cho 

công tác sản xuất kinh doanh. 

* Về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý: Hoàn thiện bộ máy quản lý phù hợp 

mô hình sản xuất kinh doanh theo công ty cổ phần, đảm bảo nâng cao tính linh 

hoạt và quyền tự chủ, thiết lập mối quan hệ hợp tác hữu cơ giữa các phòng ban 

chức năng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong toàn công ty. Nâng cao tinh 

thần đoàn kết, khả năng chuyên môn; hoàn thiện, cải tiến hệ thống quản lý đảm 

bảo tính kỷ luật, tăng sức mạnh và hiệu quả của công tác quản lý. 

* Về chính sách đối với người lao động: Tiếp tục hoàn thiện các chế độ 

khuyến khích và đãi ngộ đối với những lao động có tâm huyết, có trình độ, có 

đóng góp cho sự phát triển của công ty đồng thời xử lý nghiêm theo quy định 
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của pháp luật và Nội quy lao động của Công ty đối với những lao động yếu kém, 

vô kỷ luật. Duy trì số lượng lao động hiện tại hạn chế mức thấp nhất công tác 

tuyển dụng lao động, nâng cao năng suất lao động bình quân trong công ty, duy 

trì chế độ phúc lợi, đảm bảo đời sống tinh thần và vật chất cho người lao động. 

* Về công tác điều hành: Tập trung nâng cao năng lực điều hành sản xuất; 

nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực xếp dỡ; hoàn thiện các định mức xếp dỡ, 

định mức các thiết bị cơ giới nhằm khai thác có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phát 

triển của Công ty; mở rộng hoạt động đầu tư góp vốn sản xuất kinh doanh khi có 

điều kiện thích hợp nhằm để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. 

* Về công tác quan hệ cổ đông: Thực hiện chế độ báo cáo thông tin theo 

quy định của UBCK nhà nước về chứng khoán; bổ sung chỉnh sửa quy chế điều 

hành phù hợp với công ty cổ phần và công khai các thông tin cho các cổ đông 

theo quy định; tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược nhằm phục vụ cho việc 

nâng cao năng lực trong quá trình sản xuất kinh doanh. 

b. Các chỉ tiêu chủ yếu: 

- Kế hoạch sản lượng: Tổng sản lượng hàng thông qua: 2.080.000 tấn 

- Kế hoạch tài chính 

+ Tổng doanh thu          : 122.301.000.000 đồng 

+ Lợi nhuận trước thuế:  : 22.564.000.000 đồng 

- Kế hoạch lao động 

+ Lao động đầu kỳ  : 268  người (chưa bao gồm Ban lãnh đạo công ty) 

+ Tuyển mới  : 05 người 

+ Lao động cuối kỳ  : 273  người (chưa bao gồm Ban lãnh đạo công ty) 

+ Thu nhập người lao động: 8,5 triệu đồng/người/tháng 

- Kế hoạch đào tạo 

+ Số lượt đào tào  : 300 lượt 

+ Tổng chi phí đào tạo : 270.000.000 đồng 

- Kế hoạch đầu tư XDCB và mua sắm trang thiết bị năm 2017: 157,27 tỷ 

đồng (bao gồm các hạng mục sau)    Đơn vị tính: Triệu đồng 

Stt Tên dự án 
Tổng mức 

đầu tư 

Kế hoạch 

giải ngân 

năm 2017 

Nguồn vốn 

1 
Đầu tư xây dựng Bến số 2 – 

Cảng Chân Mây 
850.000 81.800 

Vốn tự có, 

vốn vay 

2 
Nâng cấp bến số 1 Cảng Chân 

Mây (Bổ sung 2 trụ neo) 
100.000 42.000 

Vốn huy 

động từ hãng 

tàu Caribbean 
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3 
Cải tạo nâng cấp hạng mục 

căn tin Cảng Chân Mây 
2.000 1.970 Vốn tự có 

4 

Nạo vét điều chỉnh mở rộng 

luồng, vũng quay tàu của bến 

trong (Bến 120m) 

4.300 4.300 Vốn tự có 

5 

Kiểm định nâng cấp Bến số 1 - 

Cảng Chân Mây tiếp nhận tàu 

50.000DWT và phương án 

khai thác tối đa Bến số 1 

600 600 Vốn tự có 

6 
Xây dựng Tường rào bảo vệ và 

cổng ra vào Cảng Chân Mây 
1.500 1.500 Vốn tự có 

7 Mua sắm xe hút bụi 1.500 1.500 Vốn tự có 

8 Mua sắm xe ô tô 5 chỗ 1.500 1.500  

9 Xe bán tải 900 900  

10 

Mua sắm thiết bị bốc xếp (cần 

trục) sức nâng 100 Tấn hoặc 

thiết bị chuyên dụng hàng rời 

12.000 12.000 Vốn tự có 

11 
Mua sắm gàu ngoạm bán tự 

động 6-8m3 
1.000 1.000 Vốn tự có 

12 
Mua sắm thùng bốc xếp 

Clinker - năm 2017 
500 500 Vốn tự có 

13 Máy phát điện 700 700 Vốn tự có 

14 

Sửa chữa Bến số 1 Cảng Chân 

Mây (Lớp bê tông bảo vệ thép 

sàn, dầm và bọc đầu cọc) 

7.000 7.000 Vốn tự có 

Tổng cộng 983.500 157.270  

5. Giải trình của Ban Tổng G ám đốc đối với ý kiến kiểm toán:  

Theo Báo cáo kiểm toán năm 2016, Công ty kiểm toán độc lập đã có ý kiến 

chấp nhận toàn phần đối với Báo cáo tài chính năm 2016 của CMP. Vì vậy, Ban 

Tổng Giám đốc không có ý kiến giải trình thêm. 

6. Báo cáo đánh   á   ên qu n đến trách nhiệm về mô  trường và xã hội của 

công ty 

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

Các thiết bị máy móc của công ty tương đối nhiều (thiết bị bốc xếp, vận tải, 

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

do đó Công ty đã luôn áp dụng các biện pháp hợp lý để giảm thiểu tác động. 
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Công tác lưu giữ và quản lý chất thải nguy hại đã được công ty thực hiện 

đúng quy định. Tổ chức ký hợp đồng xử lý rác thải nguy hại với Chi nhánh 

Công ty môi trường đô thị Hà Nội chi nhánh tại Miền Trung. Công tác đo chất 

lượng môi trường theo cam kết trong Đánh giá tác động môi trường được Công 

ty thực hiện đúng quy định với tần suất quan sát 02 lần/01 năm do Chi Cục môi 

trường tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện hợp đồng. 

Thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ 

về quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước 

thải vào nguồn nước, Công ty đã tiến hành xây dựng xong hệ thống xử lý xả thải 

và vận hành đảm bảo theo quy định. 

Trong năm 2016 có 03 đoàn thanh tra chuyên ngành về công tác môi 

trường đều đánh giá đơn vị thực hiện tốt công tác môi trường theo quy định. 

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

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

chuyên môn và năng lực, được đóng các khoản bảo hiểm đầy đủ theo quy định. 

- Công ty thực hiện chi trả lương cho người lao động theo đúng quy chế trả 

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

- Công ty luôn đảm bảo phúc lợi, và chăm lo cho người lao động 

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của DN đối với cộng đồng địa phương 

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

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

đình chính sách, cho các quỹ từ thiện, cho Đồng bào Miền trung bị bão lụt… 

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty 

1. Đánh   á của Hộ  đ ng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 

Năm 2016, mặc dù kinh tế thế giới nói chung và nước ta nói riêng tiếp tục 

xu hướng phục hồi chậm và chứa đựng nhiều rủi ro, sự giảm giá của hàng hóa 

toàn cầu, đặc biệt là giá dầu giảm sâu cùng với biến động khó lường của thị 

trường tài chính, tiền tệ thế giới đã tác động xấu đến kinh tế nước ta. Trong bối 

cảnh đó, Ban Tổng Giám đốc Công ty cùng với tập thể người lao động đã nêu 

cao tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo, thường xuyên nghiên cứu các 

phương án tác nghiệp cho từng chuyến hàng nhằm đảm bảo cho năng suất làm 

hàng và giải phóng tàu nhanh, thỏa mãn tốt hơn yêu cầu của khách hàng, nâng 

cao thêm vị thế năng lực bốc xếp, góp phần tạo thêm sự thuyết phục và tin 

tưởng tuyệt đối của khách hàng. Điều đó cho thấy Công ty đã có những giải 

pháp đúng đắn, có sự chỉ đạo quyết liệt, những chủ trương rất linh hoạt, kịp 

thời cùng với nhiều chiến lược kinh doanh hợp lý, phù hợp với bối cảnh thì 

trường công ty đang hoạt động. Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực làm 

việc và cống hiến của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ công nhân viên của 

Công ty. 
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- Một số chỉ tiêu kinh doanh đã đạt được: 

Stt Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Kế hoạch 

năm 2016 

Thực hiện 

năm 2016 

% hoàn 

thành 

1 Doanh thu từ SXKD Tr.đồng 101.1000 109.191 108,00% 

2 Tổng doanh thu Tr.đồng 105.000 113.616 108,21% 

3 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 22.000 24.647 112,03% 

4 Cổ tức % 5,2  4,00  76.92% 

2. Đánh   á của Hộ  đ ng quản trị về hoạt động của Ban Tổng G ám đốc 

công ty 

Năm 2016, mặc dù gặp nhiều trở ngại, khó khăn, đặc biệt là có những thay 

đổi lớn trong thượng tầng của công ty, tuy nhiên, Hội đồng quản trị đã luôn 

đồng hành cùng Ban Tổng Giám đốc và với tập thể người lao động trong việc 

thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao phó. Ban Tổng Giám đốc 

đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ 

đông giao, cụ thể: 

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2016, 

trong đó có các chỉ tiêu về lợi nhuận trước và sau thuế; 

- Nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ quản lý các cấp, từng 

bước hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành doanh nghiệp; 

- Đổi mới tác phong làm việc, tăng cường chăm sóc khách hàng, mở rộng 

thị trường và nâng cao giá trị thương hiệu của Cảng Chân Mây; 

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

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

Cảng văn minh, hiện đại; 

- Thực hiện bảo toàn vốn cho doanh nghiệp và đầu tư có trọng điểm, có 

hiệu quả. 

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

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

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

Năm 2016, Ban Tổng Giám đốc đã có 27 tờ trình xin ý kiến Hội đồng quản 

trị  trong các lĩnh vực: bổ nhiệm cán bộ, thành lập các hội đồng chuyên môn, 

ban hành các quy chế, quy định; đầu tư dự án và phương tiện thiết bị,  điều 

chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh 

năm  2017, kế hoạch tài chính... theo đúng thẩm quyền quy định tại Điều lệ và 

các quy định liên quan của pháp luật. 

Thu nhập của người lao động ổn định người lao động yên tâm công tác gắn 

bó lâu dài với Công ty. 
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3. Các kế hoạch, định hướng của Hộ  đ ng quản trị 

Năm 2017, cũng sẽ là năm thực sự khó khăn và thách thức với Cảng Chân 

Mây khi tình hình Bến số 1 - Cảng Chân Mây đã vượt quá công suất thiết kế, 

kho bãi thiếu hụt và đã xuất hiện đối tượng cạnh tranh khi Công ty Hào Hưng 

đầu tư xây dựng Bến số 3, việc triển khai đầu tư dự án Bến số 02 trong giai đoạn 

đến sẽ 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 của công ty trong năm 2017 

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, củng cố và phát triển vị thế của Cảng Chân Mây trên thị trường dịch vụ 

cảng biển tại miền Trung Việt Nam. 

Stt Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Thực hiện 

năm 2016 

Kế hoạch 

năm 2017 
Tỷ lệ 

1 Vốn điều lệ Tr.đồng 308.623 324.054 105.00% 

2 Tổng tài sản Tr.đồng        448.268 508.000 113.33% 

3 Doanh thu từ SXKD Tr.đồng 109.191 122.301 112.01% 

4 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 24.647 22.564 91.55% 

V. Quản trị công ty 

1. Hộ  đ ng quản trị 

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: 

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 15/04/2016, các cổ 

đông đã bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020, nâng 

tổng số thành viên HĐQT của công ty là 05 thành viên. Tuy nhiên, từ ngày 

01/11/2016, Hội đồng quản trị chỉ có 4 thành viên, khuyết 1 thành viên sau khi 

ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch Hội đồng quản trị nghỉ theo chế độ. Sau khi 

thống nhất, Hội đồng quản trị cũng đã ban hành Quyết định số 49/QĐ-HĐQT 

ngày 01/11/2016 về việc bổ nhiệm ông Dương Bá Hòa giữ chức vụ Chủ tịch Hội 

đồng quản trị công ty thay thế cho ông Nguyễn Hữu Thọ. Như vậy, kể từ ngày 

01/11/2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây có 4 thành viên 

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

viên HĐQT chuyên trách: 

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

+ Ông Huỳnh Văn Toàn : Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty - 

Người đại diện theo pháp luật của công ty; 

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

+ Ông Lê Chí Phai  : Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị. 
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b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Ban thư ký Hội đồng quản trị với các 

thành viên: 

+ Ông Hoàng Trung Chính : Trưởng ban 

+ Bà Tôn Nữ Huỳnh Phương : Thành viên 

+ Bà Lê Thị Ni Na   : Thành viên 

+ Ông Lê Văn Tiến   : Thành viên 

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 30 cuộc họp thông qua 

những nội dung quan trọng để chỉ đạo, triển khai các công tác đã được Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua với những nội dung cụ thể sau: 

- Thông qua cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc của 

Công ty chuẩn bị cho giai đoạn mới (Chủ tịch hội đồng quản trị, Kế toán 

trưởng….) 

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của công ty 

năm 2016. 

- Thông qua việc chuyển đổi Người đại diện theo Pháp luật từ Chủ tịch Hội 

đồng quản trị sang cho Tổng Giám đốc và đã hoàn thành việc việc chuyển đổi 

Giấy đăng ký kinh doanh vào ngày 30/11/2016. 

- Thông qua các báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài 

chính (báo cáo tài chính quý, bán niên, báo cáo tài chính năm 2016), kế hoạch 

sản xuất kinh doanh năm 2017. 

- Thông qua các dự án đầu tư lớn (Bến số 2…). 

- Thông qua việc chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2015 bằng tiền mặt. 

Theo quy định đối với công ty đại chúng, Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng 

Giám đốc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin của công ty theo đúng 

quy định, qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị, đồng thời 

giúp cổ đông nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó, công ty 

cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin cho cổ đông được biết tại địa 

chỉ website : “www.chanmayport.com.vn”. 

Nhìn chung, năm 2016, các quyết định thông qua tại phiên họp đều thống 

nhất ý kiến của các thành viên tham dự và lấy ý kiến các thành viên bằng văn 

bản đúng theo quy định của Điều lệ công ty và các quy định pháp luật liên quan. 

Nội dung các phiên họp đều giải quyết những vấn đề quan trọng, kịp thời đáp 

ứng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.Về cơ bản, HĐQT đã quyết định các chiến 

lược, chủ trương, cơ cấu giá dịch vụ và các giải pháp kinh tế, kỹ thuật phù hợp 

với chủ trương, chính sách của nhà nước và bối cảnh thị trường. 

Trên cơ sở kết quả các cuộc họp, HĐQT đã ban hành nhiều Quyết 

định/Nghị quyết làm cơ sở cho Ban điều hành triển khai các hoạt động SXKD 

như sau: 
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Stt 
Nghị quyết/ 

Quyết định 

Ngày ban 

hành 
Nội dung 

1 01/NQ-HĐQT 06/01/2016 
Về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc 

công ty (Nguyễn Văn Chương) 

2 02/QĐ-HĐQT 06/01/2016 
Về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc 

công ty (Nguyễn Văn Chương) 

3 03/QĐ-HĐQT 19/01/2016 

Về việc đồng ý chủ trương khấu trừ 

khoản nộp phát sinh cổ phần hóa về quỹ hỗ 

trợ sắp xếp doanh nghiệp công ty và lợi 

nhuận sau thuế cuối năm 2016 

4 04/NQ-HĐQT 19/01/2016 
Về việc phê duyệt Báo cáo tài chính Qúy 

IV/2015 

5 05/QĐ-HĐQT 21/01/2016 
Về việc phê duyệt quỹ lương 6 tháng 

cuối năm 2015 

6 06/NQ-HĐQT 23/02/2016 
Về việc phê duyệt báo cáo tài chính đã 

được kiểm toán 2015 

7 07/NQ-HĐQT 11/03/2016 
Về việc chốt danh sách chuẩn bị đại hội 

cổ đông 2015 

8 08/QĐ-HĐQT 06/04/2016 
Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách 

cổ đông phục vụ đại hội cổ đông 2016 

9 16/NQ-HĐQT 19/04/2016 Về việc đầu tư, mua sắm trang thiết bị 2016 

10 17/NQ-HĐQT 19/04/2016 Về việc đầu tư xây dựng dự án Bến số 2 

11 18/QĐ-HĐQT 19/04/2016 Về việc đầu tư xây dựng dự án Bến số 2 

12 19/QĐ-HĐQT 19/04/2016 
Về việc bổ nhiệm thành viên chuyên 

trách Hội đồng quản trị (Trần Văn Phong) 

13 20/QĐ-HĐQT 19/04/2016 
Về việc bổ nhiệm thành viên chuyên 

trách Hội đồng quản trị (Dương Bá Hòa) 

14 21/NQ-HĐQT 25/04/2016 Về việc đầu tư, mua sắm trang thiết bị 2016 

15 22/NQ-HĐQT 25/04/2016 Về việc đầu tư xây dựng dự án Bến số 2 

16 23/QĐ-HĐQT 25/04/2016 Về việc đầu tư xây dựng dự án Bến số 2 

17 24/NQ-HĐQT 25/04/2016 
Về việc phê duyệt mua sắm xe ô tô 7 chỗ 

Kia Sendona 3.3 

18 25/NQ-HĐQT 25/04/2016 

Về việc áp dụng thang bảng lương, phụ 

cấp lương mới và phương án chuyển xếp 

lương mới từ 01/01/2016 

19 26/NQ-HĐQT 25/04/2016 
Về việc phê duyệt báo cáo tài chính 

quý I/2016 
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20 27/NQ-HĐQT 28/04/2016 
Về việc thống nhất ngày chốt, ngày trả cổ 

tức năm 2015 bằng tiền mặt 

21 28/NQ-HĐQT 04/05/2016 
Về việc đầu tư mua sắm cần cẩu 80 tấn 

đã qua sử dụng 

22 29/NQ-HĐQT 09/05/2016 
Về việc sửa chữa Bến cập tàu Bến số 1 - 

Cảng Chân Mây 

23 30/NQ-HĐQT 23/05/2016 
Về việc đầu tư mua sắm thùng bốc xếp 

clinker 2016 

24 31/NQ-HĐQT 07/06/2016 

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho 

báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 và 

báo cáo tài chính năm 2016 

25 32/QĐ-HĐQT 07/06/2016 

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho 

báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài 

chính 2016 

26 33/QĐ-HĐQT 14/06/2016 

Về việc chuyển xếp lương mới cho Hội 

đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán 

trưởng, Trưởng ban kiểm soát 

27 34/QĐ-HĐQT 15/06/2016 
Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính 

của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây 

28 35/QĐ-HĐQT 16/06/2016 
Về việc ban hành Quy chế Công bố thông 

tin của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây 

29 36/QĐ-HĐQT 01/07/2016 

Về việc điều chỉnh nội dung phân cấp, ủy 

quyền cho thành viên HĐQT và Ban điều 

hành công ty 

30 37/QĐ-HĐQT 01/07/2016 

Về việc điều chỉnh bổ sung nội dung 

trong Quy chế quản lý tài chính của Công 

ty cổ phần Cảng Chân Mây 

31 38/NQ-HĐQT 19/07/2016 
Về việc phê duyệt báo cáo tài chính 

quý II/2016 

32 39/NQ-HĐQT 10/08/2016 
Về việc phê duyệt báo cáo tài chính 6 

tháng đầu năm 2016 

33 40/QĐ-HĐQT 10/08/2016 
Về việc kiện toàn Ban phòng chống tham 

nhũng Công ty cổ phần Cảng Chân Mây 

34 41/QĐ-HĐQT 24/08/2016 
Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân 

chủ tại Công ty cổ phần Cảng Chân Mây 

35 42/QĐ-HĐQT 24/08/2016 

Về việc ban hành Quy chế đối thoại tại 

nơi làm việc của Công ty cổ phần Cảng 

Chân Mây 
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36 43/QĐ-HĐQT 24/08/2016 

Về việc ban hành Quy trình quản lý, sử 

dụng và xử lý thông tin từ hệ thống camera 

an ninh tại Công ty cổ phần Cảng Chân Mây 

37 44/QĐ-HĐQT 31/08/2016 
Về việc ban hành Quy trình thực hiện hợp 

đồng Công ty cổ phần Cảng Chân Mây 

38 45/QĐ-HĐQT 27/09/2016 

Về việc hồ sơ và hoàn thiện thủ tục xin 

quyết định chủ trương đầu tư xây dựng Bến 

số 2 - Cảng Chân Mây 

39 46/NQ-HĐQT 13/10/2016 
Về việc phê duyệt báo cáo tài chính 

quý III/2016 

40 47/QĐ-HĐQT 28/10/2016 

Về việc điều chỉnh nội dung phân cấp, ủy 

quyền cho thành viên HĐQT và Ban điều 

hành công ty (điều chỉnh lần 2) 

41 48/NQ-HĐQT 31/10/2016 Về việc bổ nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị 

42 49/QĐ-HĐQT 01/11/2016 Về việc bổ nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị 

43 50/NQ-HĐQT 03/11/2016 
Về việc thanh lý tài sản và phê duyệt giá 

khởi điểm đợt 3 

44 51/QĐ-HĐQT 03/11/2016 
Về việc thanh lý tài sản và phê duyệt giá 

khởi điểm đợt 3 

45 52/NQ-HĐQT 04/11/2016 
Về việc thay đổi các chỉ tiêu kế hoạch 

sản xuất kinh doanh năm 2016 

46 53/NQ-HĐQT 23/11/2016 Về việc thay đổi người đại diện theo Pháp luật 

47 54/QĐ-HĐQT 23/11/2016 Về việc thay đổi người đại diện theo Pháp luật 

48 55/NQ-HĐQT 29/11/2016 
Về việc thông qua báo cáo kết quả sản xuất 

kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 

49 56/QĐ-HĐQT 13/12/2016 
Về việc phân công nhiệm vụ Thành viên 

Hội đồng quản trị 

50 57/NQ-HĐQT 14/12/2016 
Về việc đầu tư xây dựng dự án Bến số 2 - 

Cảng Chân Mây 

51 58/QĐ-HĐQT 14/12/2016 
Về việc đầu tư xây dựng dự án Bến số 2 - 

Cảng Chân Mây 

52 60/NQ-HĐQT 20/12/2016 

Về việc phê duyệt Biểu giá dịch vụ 

Cảng biển năm 2017 Công ty cổ phần 

Cảng Chân Mây 

53 61/QĐ-HĐQT 21/12/2016 
Về việc ban hành quy định kỹ thuật khai 

thác cầu cảng 

54 63/NQ-HĐQT 30/12/2016 

Về việc thuê ngoài các phương tiện thiết 

bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh của công ty 
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d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Không có. 

e) Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: 

Năm 2016, tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, 

các thành viên Tổ thư ký Hội đồng quản trị đều được học và được cấp chứng 

nhận đã hoàn thành chương trình đào tạo Quản trị công ty cho các Công ty Cổ 

phần Đại chúng từ ngày 20/07/2016 đến ngày 21/07/2016 do Trung tâm Nghiên 

cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán đào tạo tại Đà Nẵng. 

Stt Thành viên HĐQT Chứng nhận quản trị công ty 

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

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

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

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

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

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

4 * Ông Lê Chí Phai 
- Chứng nhận hoàn thành chương trình đào 

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

2. Ban Kiểm soát 

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: Gồm 3 thành viền 

+ Ông Ngô Khánh Toàn : Trưởng ban 

+ Ông Nguyễn Công Định : Thành viên 

+ Bà Lê Thị Hoàng Diệu : Thành viên 

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:  

- Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã tiến hành tổ chức công tác kiểm tra 

giám sát thường xuyên, liên tục theo chương trình hoạt động đã đề ra phù hợp 

với Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban 

kiểm soát, cụ thể: 

+ Xây dựng chương trình hoạt động kiểm tra, giám sát cho năm tài chính 2016; 

+ Tham gia và đóng góp ý kiến trong các cuộc họp giao ban định kỳ, các 

phiên họp Hội đồng quản trị và các cuộc họp chuyên đề khác tại đơn vị; 

+ Tổ chức kiểm tra, giám sát chương trình hoạt động của Hội đồng quản trị, 

Ban Tổng Giám đốc công ty; xem xét các Nghị quyết, quyết định do Hội đồng 

quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty ban hành trong quá trình quản lý, điều 

hành hoạt động sản xuất kinh doanh và việc tổ chức triển khai thực hiện; 

+ Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính quí, 6 tháng và báo cáo tài 

chính năm, báo cáo kiểm toán và các báo cáo khác của Ban điều hành; 

+ Kiểm tra sổ kế toán, các tài liệu khác, kiểm tra tính đầy đủ hợp lý của 

chứng từ, việc tuân thủ pháp luật về thuế và chế độ kế toán…; 
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+ Thực hiện kiểm tra đối với các khoản công nợ tạm ứng, phải thu, phải trả. 

Việc xử lý đối với các khoản nợ phải thu quá hạn, khó đòi ,công nợ phát sinh lớn. 

+ Kiểm tra, giám sát các hoạt động đầu tư, mua sắm tài sản cố định; 

+ Tổ chức các cuộc họp Ban kiểm soát, phân công nhiệm vụ cụ thể cho 

từng thành viên; 

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo điều lệ công ty quy định. 

- Kết quả công tác kiểm tra, giám sát: 

+ Năm 2016 do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết và sự cố kỹ thuật tại công ty 

Xi măng Đồng Lâm – khách hàng lớn của đơn vị nên có sự sụt giảm nghiêm 

trọng sản lượng mặt hàng clinker và than đá. Xác định do nguyên nhân khách 

quan nên Hội đồng quản trị đã ra nghị quyết số 52/NQ-HĐQT ngày 4/11/2016 

điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 trên cơ sở 

chấp thuận của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy - cổ đông sở hữu 98,89% cổ 

phần. Ban lãnh đạo công ty đã chủ động tìm kiếm nguồn hàng mới, khai thác tối 

đa hiệu suất sử dụng cầu bến nên năm 2016 các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ 

yếu đều vượt kế hoạch (điều chỉnh) đã đề ra; 

+ Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ 

được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các 

nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Tổ chức 30 cuộc họp Hội đồng Quản trị 

định kỳ và không định kỳ, ban hành 26 Nghị quyết và 28 Quyết định. Các nghị 

quyết, quyết định được ban hành kịp thời, bám sát thực tế sản xuất kinh doanh 

và tuân thủ các quy định liên quan; 

+ Ban Tổng giám đốc đã trực tiếp điều hành hoạt động SXKD của đơn vị 

phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định 

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

+ Bám sát hoạt động kinh doanh tại đơn vị, linh hoạt trong công tác điều 

hành, Ban Tổng giám đốc đã có nhiều tờ trình gửi Hội đồng quản trị đưa ra 

những kiến nghị quan trọng, kịp thời và triển khai thực hiện nghiêm túc nhờ đó 

công tác sản xuất kinh doanh ổn định, các chỉ tiêu tài chính đảm bảo, an toàn; 

+ Báo cáo tài chính đã được lập đầy đủ, trung thực, phản ánh đúng tình 

hình sản xuất kinh doanh của đơn vị phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế 

toán Việt Nam và các qui định của pháp luật liên quan đến việc lập và trình bày 

báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH 

Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt theo đúng qui định; 

+ Trong kỳ không xảy ra các tranh chấp về kinh tế, chưa phát hiện được 

điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban 

Tổng Giám đốc. 

- Kiến nghị của Ban Kiểm soát: 

+ Các chỉ tiêu kinh tế tài chính trong năm 2016 tương đối tốt tuy nhiên chỉ 

tiêu về lợi nhuận vẫn còn thấp, chưa đáp ứng được kỳ vọng của cổ đông. Đề 

nghị Ban lãnh đạo tập trung chỉ đạo tìm kiếm nguồn hàng mới nhằm tăng doanh 
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thu, kiểm soát, tiết giảm chi phí, sử dụng hợp lý các nguồn lực của công ty từ đó 

nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thu hút nhà đầu tư. 

+ Công tác đầu tư mua sắm tài sản cố định trong năm đã được thực hiện 

theo kế hoạch phê duyệt và đúng quy định, tuy nhiên việc triển khai xây dựng cơ 

bản vẫn còn chậm, công trình “Cải tạo, nâng cấp hạng mục căn tin - Cảng Chân 

Mây” vẫn chưa được triển khai. Việc đầu tư mua sắm tài sản năm 2017 cần 

được quán triệt thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt, cần có phương án 

liên doanh liên kết đầu tư, thuê thiết bị… để tập trung nguồn lực cho công trình 

trọng điểm, cấp thiết là Dự án Bến số 2 - Cảng Chân Mây. 

+ Tăng cường công tác thu hồi công nợ, đặc biệt các công nợ lớn, cần có 

các điều khoản ràng buộc cụ thể về thời hạn thanh toán nhằm hạn chế chiếm 

dụng vốn của khách hàng. 

+ Hoàn thiện quy trình sản xuất, xây dựng giá thành dịch vụ phù hợp, đào 

tạo nâng cao trình độ chuyên môn cán bộ công nhân viên tiến tới xây dựng và áp 

dụng hệ thống quản lý chất lượng – ISO để bắt kịp xu hướng phát triển hiện đại 

của ngành dịch vụ cảng biển. 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản l i ích của Hộ  đ ng quản trị, Ban 

Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát 

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: 

- Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/7/2016: Lương của các thành viên Hội 

đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát công ty năm 2016 được thực hiện áp dụng 

theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên, 

Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó 

giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do 

Nhà nước làm chủ sở hữu và Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 

09/09/2013 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị 

định 51/2013/NĐ-CP. 

- Từ ngày 01/8/2016 đến ngày 31/12/2016: Lương của các thành viên Hội 

đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát công ty năm 2016 được thực hiện áp dụng 

theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 quy định về lao động, tiền 

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

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

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

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015: 

Stt Chức danh Thù lao 

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

2 Thành viên Hội đồng quản trị Hưởng lương, không hưởng thù lao 
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3 Trưởng Ban kiểm soát Hưởng lương, không hưởng thù lao 

4 
Thành viên Ban kiểm soát không 

chuyên trách 
1.500.000 đồng/người/tháng 

5 
Thành viên Ban kiểm soát chuyên 

trách 
Hưởng lương, không hưởng thù lao 

6 Thư ký Hội đồng quản trị 1.500.000 đồng/người/tháng 

- Tổng quỹ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 là: 

18.000.000 đồng (01 người - Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách). 

- Tổng quỹ thù lao của Ban Thư ký Hội đồng quản trị năm 2016 là: 

72.000.000 đồng (04 người). 

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

c) Giao dịch cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không có 

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty luôn chấp hành và 

thực hiện đúng theo các quy định về quản trị của công ty của Luật Chứng khoán 

và Luật Doanh nghiệp. 

VI. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty 

1. Quản lý ngu n nguyên vật liệu 

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản 

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

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất 

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

2. Tiêu thụ năn   ư ng 

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp:  

- Năng lượng điện: 1.105.658 Kwh. 

- Dầu Diesel: 163.580 lít. 

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng 

hiệu quả: 

- Sáng kiến cải tiến hệ thống làm mát thủy lực cho gàu ngoạm Gottwald: 

Với đặc thù khi tác nghiệp làm hàng clinker nhiệt độ cao nên hệ thống thủy lực 

gàu ngoạm đã được lắp đặt két làm mát dầu tích hợp quạt gió (kích thước: dài 

800, cao 600, dày 150; ống chịu áp ≥5 bar) thường xuyên gây ra hiện tượng 

nóng dẫn đến thiết bị không thể hoạt động. Công ty đã tiến hành cải tiến, gia 

công giá đỡ két; lắp đường dầu hồi vào két làm mát trước khi qua lọc hồi về 

thùng; lắp lọc bụi cho hệ thống cánh tản nhiệt của két; nguồn cấp 220/50Hz 

cho quạt làm mát được lấy chung nguồn cho motor lai bơm. Sau khi cải tiến và 
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lắp đặt; nhiệt độ dầu đã giảm rõ rệt, dầu rò lọt ở seal- giảm, tốc độ đóng gàu 

tăng, hệ thống làm việc ổn định, tiết kiệm được chi phí về nhiên liệu. 

+ Sáng kiến cải tạo các bộ ruột bơm thủy lực cẩu 60 tấn: Hệ thống bơm 

tổng đã từng được bộ phận kỹ thuật liên hệ với các đơn vị sửa chữa phục hồi 

nhiều lần nhưng chỉ làm việc được trong một thời gian ngắn và hư hỏng; Công 

ty đã đặt hàng 03 bộ ruột bơm gồm pistons, roto, đĩa lỗ, lò xo, khớp cầu đỡ đĩa 

lỗ, đĩa nghiêng của hãng Handok Hàn quốc có thông số kỹ thuật tương đương  

thay thế cho 03 ruột bơm tổng hãng Kawasaky Nhật (bơm và các phụ tùng bơm 

không còn trên thị trường). Qua công tác cải tiến thiết bị đã đáp ứng nhu cầu 

công việc, tiết kiệm được thời gian, chi phí về nhiên liệu và hoạt động ổn định, 

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch 

vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của 

các sáng kiến này: Không có. 

3. Tiêu thụ nước 

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: 

- Nguồn cung cấp nước: nhà máy nước Chân Mây. 

- Lượng nước sử dụng: 45.252m
3
. 

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

4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ mô  trường 

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi 

trường: Không có. 

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy 

định về môi trường: Không có. 

5. Chính sách   ên qu n đến n ườ    o động 

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động: 

- Tổng số lao động bình quân của công ty trong năm 2016 là 268 người 

trong đó có 47 lao động nữ; tăng 4 người so với năm 2015, công ty luôn đảm 

bảo 100% lao động đều có việc làm. 

- Năm 2016, thu nhập bình quân/lao động đạt 10,09 triệu đồng/người/tháng, 

trong đó, lương bình quân của người lao động năm 2016 đạt 8,59 triệu 

đồng/người/tháng. 

b) Chính sách nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: 

Trong những năm qua, việc cấp phát các trang bị bảo hộ lao động được 

thực hiện đầy đủ cho tất cả cán bộ công nhân viên theo đúng qui định của pháp 

luật và phù hợp với điều kiện làm việc tại Cảng, đồng thời cũng thường xuyên 

kiểm tra nhắc nhở, ra quy chế xử phạt đối với những cán bộ công nhân viên 

không nghiêm túc chấp hành qui định về trang phục bảo hộ lao động trong quá 
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trình tác nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh môi trường, kịp thời tổ 

chức phun thuốc diệt ruồi, muỗi quanh khu vực Cảng. Công tác vệ sinh công 

nghiệp thực hiện khá tốt đảm bảo an toàn cho công tác môi trường đón khách du 

lịch tàu biển và tập kết hàng hoá của cảng. Ngay từ đầu năm, đơn vị đã thực hiện 

tốt việc xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 

người lao động, tiến hành đo kiểm đánh giá môi trường tại Cảng Chân Mây. Quá 

trình thực hiện đã đem lại hiệu quả thiết thực, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động 

và đã hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, góp phần 

hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ kinh doanh năm 2016. 

- Công tác chăm lo cho quyền lợi, sức khỏe...của lao động nữ thường xuyên 

được công ty quan tâm (8/3 và 20/10 luôn tổ chức các hoạt động ý nghĩa). 

- Công ty cũng đã tổ chức cho hơn 80 cán bộ công nhân viên ưu tú của năm 

2015 đi tham quan, du lịch nhằm mang lại niềm vui, những giây phút nghỉ ngơi, 

thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng cũng như để đáp lại những nỗ lực, 

phấn đấu của người lao động trong sản xuất kinh doanh tại các địa điểm Nha 

Trang, Đà Lạt, các tỉnh Miền Tây Nam bộ. 

c) Hoạt động đào tạo người lao động: 

- Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu công 

việc của đơn vị, công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ làm công tác 

quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh nhằm phục vụ tốt hơn khi tác nghiệp. 

Công ty đã tổ chức đăng ký các khóa học như: Khóa học quản trị Công ty (10 

người); lớp học Giám đốc điều hành (CEO) tại Huế (06 người); khóa học về hệ 

thống trả lương phù hợp với chế độ BHXH theo TT47/2015, NĐ 115/2015 áp 

dụng từ ngày 01/01/2016 (04 người); khóa học nâng cao chất lượng báo cáo tài 

chính kiểm toán trong hồ sơ đăng ký niêm yết (02 người); huấn luyện nghiệp vụ 

bảo vệ (13 người); khóa học huấn luyện chuyên môn về thuyền viên (18 người); 

khóa học về công tác kế toán tài chính theo quy định mới (02 người); khóa học 

về công tác tránh sai phạm trong công tác lập báo cáo tài chính (07 người); khóa 

học về công tác ATVSLĐ (03 người); khóa học huấn luyện nghiệm vụ về phòng 

chống khủng bố (01 người); khóa học về công tác quản trị chứng khoán (02 

người)... Tổng số CBCNV tham gia khóa học là gần 90 lượt cán bộ công nhân 

viên đã tham gia. 

- Công ty xây dựng chương trình huấn luyện ATVSLĐ định kỳ cho 138 

người lao động thuộc nhóm IV và đã được Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội Tỉnh thẩm duyệt chương trình huấn luyện ATVSLĐ nhóm IV tại Công văn 

số 2003/CV-VLATLĐ ngày 09/11/2016; tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC 

định kỳ cho toàn thể cán bộ công nhân viên theo Thông tư 66/2014/TT-BCA 

ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ và tổ chức diễn tập 

các phương án PCCC đã được duyệt. 

- Tổng chi phí đào tạo năm 2016 của công ty của công ty hơn 200 triệu đồng. 
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6. Báo cáo   ên qu n đến trách nhiệm đối với cộn  đ n  đị  phươn . 

Trong những năm qua, Công ty đã tham gia nhiều hoạt động cộng đồng 

thiết thực, cụ thể như: 

- Hưởng ứng cuộc vận động của Công đoàn Bộ Giao thông Vận tải Việt 

Nam. Công đoàn Cảng Chân Mây đã vận động cán bộ, CNV ủng hộ được 

36.291.000 đồng Quỹ Xã hội - từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam. 

- Thực hiện lời kêu gọi ủng hộ Đồng bào Miền Trung bị lũ lụt của Đảng 

ủy Khối DNTW, Tổng Liên đoàn Lao động, Công Đoàn CNTT Việt Nam, 

BCH Công đoàn Công ty đã kêu gọi vận động cán bộ đoàn viên trong đơn vị 

tham gia ủng hộ với số tiền thu được: hơn 25.000.000 triệu; ủng hộ Quỹ vì 

người nghèo thông qua Ban thường trực Mặt trận tổ quốc Việt Nam Huyện Phú 

Lộc và MTTT Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế với số tiền: 20.000.000 đồng. 

Phối hợp cùng Đoàn Thanh Niên tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn 

xã Lộc Vĩnh (10 phần quà mỗi phần trị giá 500.000đồng), các hoạt động an 

sinh xã hội, uống nước nhớ nguồn, thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ xã Lộc 

Vĩnh, tỉnh Thừa Thiên Huế nhân dịp 27/7/2016. 

- Hưởng ứng phong trào tham gia hiến máu nhân đạo do UBND huyện 

Phú Lộc phát động, đơn vị  đã có 30 cá nhân tham gia tình nguyện hiến máu 

thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đồng thời biểu dương kịp thời những 

gương điển hình trong hoạt động hiến máu. 

- Ngoài ra, các hoạt động xã hội - từ thiện cũng được đơn vị và các tổ 

chức đoàn thể quan tâm với tổng số tiền đã ủng hộ cho hoạt động xã hội, từ 

thiện trong năm 2016 là: 102.791.500 đồng. 
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VII. Báo cáo tài chính 

1. Ý kiến kiểm toán 
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2. Báo cáo tà  chính đư c kiểm toán 
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