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CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VITT NAM
DQc l$p - TU do - H4nh phtic

Thila ThiAn Hu€, nydyLh thdng /-y ndm 2020

Sd 36 /TB-HDQT

THONG BAO

Md'i hgp Dgi hQi tl6ng cO d6ng thudng ni6n nim 2020

HQi d6ng quan tri C6ng ty c6 phAn Ctng ChAn Mdy trdn trgng th6ng b6o

vd kinh moi Quli cO d6ng cua COng ty d6n tham dy Dpi hQi d6ng c6 d6ng thudng

,ni6n ndm 2O2O vdi nhfrng nQi dung cp th6 nhu sau:

1. Thdi gian hgp: Khai m4c vlro luc 08 gid 00, Thir ndm, ngey 071512020.

2.Dia tli6m: HQi truong tdng 2, C}ngty cO phAn Chng Chdn Mdy, th6n

Binh An, xd LQc Vinh, huy6n Phir LQc, tinh Thira Thi6n Hu6

3. Thhnh phAn tham dg DAi hQi

- C6 ddng ctra C6ng ty c6 phAn Chng

Luu ky chring kho6n ViQt Nam lQp t4i thoi ili6m ch6t danh s6ch ngdy Oll4l2O2O

- Trong trulng hgp khdng the tham dp DAi h6i, c6 d6ng c6 th6 ,y qrydt
cho ngudi kh6c tham dy Dai hQi. Viqc uy qrydn phii ldm bing vdn b6n, c6 chfr

ky xitc nhfn (aOi vOi c6 dong ld cd nhdn) ho{c ky t6n ngudi dpi diQn theo ph6p

luQt, dong d6u (d6i v6i c6 ct6ng ld tO chric).

4. NQi dung chfnh tai Dai hQi

4.1. 86o c6o k6t qu6 hopt dQng sin xudt kinh doanh n6m 2019 vd k6 hopch

s6n xu6t kinh doanh 2020.

4.2.86o c6o tdi chinh ndm20lg dddugc ki6m todn.

4.3.86o c6o c6ng t6c quin ly, chi dpo vd gi6m s6t ctra HQi d6ng quirn tri
ndm2019 vd I(6 hopch hoat dQng ndm2020.

4.4.Biro c6o c6ng t6c ki6m so6t ndm 2019 cira Ban ki6m so6t;

4.5. Th6ng qua c6c td trinh kh6c thuQc thAm qryA, cria Dpi hQi d6ng cO d6ng.

5. Tni IiQu E4i hQi: T6t ci tdi 1i6u chi ti6t (bao gdm cA Danh s6ch c6 d6ng

dir di0u kiQn tham dU Dai h6i, MAu giSy uy quy6t, Phi6u d6ng gop y ki6n...) QuV
cO d0ng co thti truy cflp, t6i vO tr6n website cira C6ng ty cO phAn CAng ChAn MAy:

http://www.chanmayport.com.vn/Quan hQ c6 d6ng/Tin tirc cho c6 d6ng.

6. DIng ky tham dq: Ban t0 chirc Dai hQi sE str dUng danh s6ch c6 d6ng

ho{c cdc dqi dipn dugc try quyAn md c6 d6ng d5 ddng klf tham dr,r vdo ngdy

l7l4l2\2o, rC, circ cd dOng c6 sp thay d6i, d6 nghi Quf c6 d6ng vui ldng x6c
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nhpn cho Ban t6 chirc tru6c ngey O4l5l2O2O qua DiQn thopi: 0935.950.599 hoflc

16 Fu*: 0243.89t 838.

Ho[c qua Email: levantienl 1 1 l@gmail.com.

7.CA tl6ng ho{c ngudi tlugc riy quy6n tl6n dgDai hQi.6, tnang theo
, .A ^r ^Tn r v , '

crlc gi6y td sau: CMND hodc h0 chi6u; Gi6y riy quy6n (truong hgp nhpn uy

qrydn tham dU Dai hQi).

8. Cfc v6n tI6 khSc

8.1 Th6ngb6o ndy thay cho thu moi hop Dai hQi dOng cO d6ng cua C6ng

ty c6 phAn CtmgCh6n Mdy.

8.2. Quli cO cl6ng vui ldng chu dQng mgi chi phi di 14i, 5n 6 trong qu6 trinh
tham dU Dai h0i.

. Trdn trgng th6ng b6o vir kinh mdi Quf c6 d6ng/dpi diQn c0 ct6ng tham dy./.

Noi nhQn:
- C6c c6 ddng cta Cdng ty;
- HNX, UBCKNN, Website cty;
- Ngu'o-i duo. c iry quy6n CBTT;
- HDQT, BDH, BKS;
- Luu: VT. HC.

TM. BAN TO CHUC
CH HDQT
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cOuc rY co PHAN cANG cHAN ivtAv
- TrU so chinh: Th6n Binh An, xd LQc VTnh, huyQn Phir LQc, tinh T.T Hu6

- Eien tho4i: 0234.3.891.841 - Fax: :0234"3.891.838

CHIIONG TRiNH
DAr Her oOxc cO BOxc THIIONG NItN xAvr 2020

c0xc rY co PHAN cAxc cHAN tvtAv

1. Thdi gian vh tlia eli6m t6 cht?c:

- Thdi gian: Tt 08h00, Thri ndrn, ngiy 07 th6ng 5 ndm 2020
- Eia d6m: Cang Chdn Mdy - x5 LQc Vinh - huyQn Phri LQc - tinh Thira Thi0n Hu6

2. NQi dung chuong trinh hgp Dpi hQi tl6ng cO O6*19 thudng ni6n nIm 2020

NQi dung chucrng trinhThd'i gian

Thri tgc khai m4c Dai hQiI

07h30-08h00
- Don tir5p dai bi6u, cO d6ng;

- Ding ky danh s6ch c6 ddng vd ph6t tdi liQu.

- Chdo cd, tuy0n U6 ty do vd gi6i thiQu thdnh phAn tham dg;

- C6ng UO tcCt qu6 kitim tra tu c6ch c6 ddng.
08h00-08h30

- Gidi thiQu vd th6ng qua Doan chri tich, Ban thu ky vd Ban ld6m phitlu;

- Gi6i thiQu vd th6ng qua chuong trinh Dai hQi.

- Gi6i thiQu vd th6ng qua Quy ch6 lam viQc cria Dai hQi;

08h30-09h00

Trinh biry c6c 86o c6o, Td trinh vir th6o lu$n, bi6u quy6tII

09h00-1 th10

- Trinh bdy ctic Btio ctio, Td trinh
. 86o c6o ho4t dQng sin xu6t kinh doanh ndm20l9 vd k6 ho4ch s6n

xuAt kinh doanh 2020;
. B5o c6o tdi chinh ndm2019 d5 dugc ki6m todn
. 86o c6o cdng tiic qu6n ly, chi dpo vd gi6m s6t cira HQi d6ng

qu6n trf ndm2019 vd Ktl hoqch ho4t dQng nlm2020;
. 86o c6o c6ng t6c kitim so6t ndm 2019 ciaBan kitim so6t;

. Td trinh v€ phdn ph6i lgi nhufln, trfch 14p c6c qu! vd chia cO tirc
ndm2019;

. Td trinh v0 riy quyAn cho HDQT thay mflt Eai hQi ddng c6 dOng

quytit dinh mQt sd v6n d€;

. Td trinh vC ve quytit to6n qu! ti6n luong, thir lao nim 2019 vd
-,.1phucrng 6n qu! ti6n luong, thir lao nitm2020 cria HQi d6ng qu6n tri, Ban

Kitlm so6t vd Ban di6u hdnh cria Cdng ty c6 phAn C6ng ChAn MAy;
. Td trinh vd nh6n sp cria HQi d6ng qu6n tri vd Ban ki6m so6t

cria C6ng ty
. Th6ng qua quy ch6 bAu cri thdnh vi6n HQi ddng qu6n tri, Ban

,.4
Klem soat;



Tltdo luQn

-I

vd bi/u quydt cttc td'trinh, qay chA n€u tr2n
. Gi6i thiqu c6c thdnh vi6n duo. c TOng c6ng ty dC cri tham gia

HEQT, Ban kitlm soSt (bao g6m gidi thiQu scr ytiu ly lich c6c ring vi0n
HEQT, Ban ki0m so6t);

. TO chirc bAu HDQT, Ban ki6m so6t;

. COng U6 tet qui bAu cri vd ktit qui ki0m phi0u biOu quytlt cria

HOi d6ng quin tri, Ban kiOm sodt;

. Hgi d6ng qu6n tri, Ban kiOm so6t ti6n hdnh hqp phiOn dAu tiOn

vd bAu cft Chri tich HQi d6ng quin tri, Trudng Ban kiOm so6t;

. Chri tich HQi d6ng qu6n tri vd thdnh vi6n HQi d6ng quin tri ra
mit Pai hQi d6ng co cl6ng;

. Trudng Ban kiOm so6t vd thdnh viOn Ban kiOm so6t ramhtDai hQi
-l l-^
oong co oong.

ilI Ph6t biSu cfia Lflnh tl4o T6ng Cdng ty C6ng nghiQp thu thriy

1lhl0-11h30 Ldnhd4o r6ng COng ty C6ng nghiQp tdu thty phdt bi€u y ki6n

IV t<6t ttrric Dai hQi

1 th30-12h00
- Thdng qua Bi0n b6n, Ngh! quy6t Dai hQi;

- TOng ktlt, b6 rnac Dai hQi.
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cqNG HoA xA ugt cllu Ncni.q. vlpr NAM
DQc l$p - Tg do - H4nh phric

Thtra ThiAn Hud, ngdy 07 thdng 5 ndm 2020

QUY CHE LAM VIEC
DAr HQr OoXC CO DoNG THIIONG NItN NAIU 2020

cONc rY cO PHAN caxc cHAN ivtAv

Chucrng I
NHTNG QUY DINH CHUNG

Di6u 1. Ph4m vi 6p dqng

- Quy ch6 ndy 6p dpng cho viQc t6 chirc hop Dpi hQi d6ng 
"O 

d6ng thulng
ni}n202O (DHDCD) cta C6ng ty c6 phAn CAng Chdn Mdy.

- Quy chti ndy quy dinh cp th6 quydn vd nghia vp cria cdc c6 ct6ng ho{c
ngudi dai diQn theo riy qry6n ctra c6c c6 d6ng (c6 cl6ng/dai diqn c6 d6ng) tham
gia Dpi hQi, diAu kiQn, th6 thirc ti6n hdnh Dai hQi.

Di6u 2. DOi tuqng 6p dgng

- C6 dOng/dai diQn c6 d6rg co trilchnhiQm thgc hiQn theo c6c quy dinh tpi

Quy cht5 ndy.

Chucrng II
QUYEN VA NGHIA VU CUA CAC ntN THAM GrA DAr HQr

Di6u 3. Quy6n vir nghia vg cria cA d6rg tham dg Dai hQi

1. Ei6u kiQn tham dU: Ld c6c c6 d6ng/dpi diQn c6 d6ng c6 t6n trong danh

s6ch c6 d6ng tpi ngdy ch6t quy6n tham dU Dai hQi d6ng c6 d6ng thudng ni}n2020.

2. Quy6n cta cdc c6 d6ng clu diAu kiQn khi tham clg Epi hQi

- Dugc bi6u quy6t tdt ch cdc v6n OO thuEc thAm quy6n ctra Dai h6i d6ng
i-^

co oong.

- Dugc uy quy6n bdng vdn bin cho ngudi dai diOn thay m{t minh tham
dr,r vir bi6u quy6t tai Dai hQi d6ng cO d6rg.

- Ban t6 chirc Dai hQi sE th6ng b6o c6ng khai todn b0 nQi dung chuo:rg
trinh Dai hOi. f et ce cd d6ng du di6u kiQn dugc tham gia !,ki6n trr,rc titfp hodc

th6ng qua d4i diQn uj' quyi,n cira minh.T6't ctt citc y ki6n tham gia ddiu dugc th6o
1u4n tpi Dai hQi.

- C6 cl6ng/dai diQn c6 ddng khi du hgp Dpi hQi d6ng c6 d6ng phAi mang
theo Gi6y to tuy th6n (CMND ho{c h0 chi6u...) ,d Gi6y uy quydn (dOi vOi Oai

diQn c6 d6ng) ,,r6t trirrh v6i Ban Ki6m tra tu c6ch cO d6rrg vd dugc nhQn mQt

Th6 bi6u quy6t (ghi t6n cO d6ng, md c6 d6ng, sti c6 phAn sd hiru, sO .O phAn dai
A 1, ,).

di6n, s6 cd phdn dugc quyOn bi6u quy6t ctia CO d6ng ho{c dai di6n c6 d6ng
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tham dU Dai hQi). SO luong cd phAn c6 quyAn bitiu quy6t bing t6ng s6 c6 phAn
.l;.'

so hfru vir s6 c6 ph6n clai dipn uy quy6n (n6u co).

- Tai Eai hQi, c6c c6 d6ng/dai diQn c6 d6ng sau khi nghe b6o c6o vd c6c

n$i dung cAn th6ng qua sE ctng th6o lupn vd th6ng qua tirng n6i dung bing hinh

thirc gio Th6 bi6u q.rytit.

- Ctrc c6 d6ng/dpi di6n cO dO.,g co qryd, dua ra f kiCn ctra minh vd c6c

nQi dung cua Dpi hQi tAi ph6n th6o luQn theo sq di6u hdnh cua Chu tqa.

- CO dOng/dpi diQn c6 d6ng d6n dU Epi hQi muQn c6 quydn ddng ky ngay,

sau d6 .o q.ryAtt tham gia vir bi6u quy6t ngay tai Dai hQi, nhrmg Chu tqa kh6ng

c6 tr6ch nhiQm dting Dai hQi dC c6 cl6ng/dpi diQn c6 d6ng ddng ky vd hieu lUc

cta c6c nQi dung da bi6u quytit sE kh6ng bf 6nh hu&ng.

3. Nghia vp cria c6c c6 d6ng ph6 th6ng khi tham dU Eai hQi

- Cdc cd d6ng/dai dien c6 d6ng khi tham dU Dai hQi ph6i hodn thdnh c6c

thri tpc ddng ky tham dg Epi hQi v6'i Ban Ki6m tra tu c5ch .6 d6rrg.

- Trong thcri gian ti6n hdnh Dpi h6i, cO d6ng/dai diqn .6 d6.tg phii tudn

thu theo sy di6u khi6n ctra Chri tga Dpi hdi, img xir vdn minh, lich sq, kh6ng gdy
i^

mat trat tu.
.

Ei6u 4. Quy6n vh nghia vg cfia Ban Ki6m tra tu cich cd tl6ng dU DAi hQi

1. Ban Ki6m tra tu c6ch c6 d6ng do Ban tO chirc chi dfnh.

2.Ban Ki6m tra tu c6ch cO d6ng ki6m tra tu cdch c6 d6ng/dai di6n c6

d6ng dU hqp; Phtfi. cdc tii liQu vd Th6 bi6u quy6t cho c6 d6ng/dpi diOn c6 d6ng;

86o c6o tru6c Dai hQi uC Ltit qu6 ki6m tra tu c6ch cO d6ng/dpi diQn c6 d6ng dy
Dai hOi.

Diiju 5. Quy6n vir nghia vg cria Chri tga vir Thu kf Dai hQi

1. Ban T6 chric Eai hOi gi6i thiQu Chtr tqa Dai hOi.

2. Chntga ld ngudi co quydn q.,y6t dinh vO trinh tg, thri tpc vir c6c sg kiQn

ph6t sinh ngodi chucrng trinh cua D4i hQi.

3. ChU tga c6 th6 hoSn hgp dai hQi l&i c6 sg nhilttrihopc y6u cAu ctra Eai
hQi c0 ddng dd c6 du si5 lugng dai bi6u dU hqp cAn thitit.

4. Chil tga Dpi hQi hoflc Thu k1i Dai hQi c6 th6 ti6n hdnh c5c hopt dQng md

h9 thdy cAn thi6t ae Aieu khi6n Dai hQi d6ng cO d6ng mQt c6ch hqp 19 vd co trflt

ty hoflc AC Oai hQi ph6n 5nh ducvc mong mudn ctra da sO dai bi6u tham du.

5. Ngodi ra, Chri tga Dpi hQi thpc hi6n c6c qr,y6n vh nghia vp kh6c theo

quy dinh cria Didu lQ C6ng ty cd phAn CtngCh6n Mdy.

6. Cht tea Dpi hQi gi6i thieu Thu kli Dai hgi AC pai hQi th6ng qua. Tdt ctt

c5c nQi dung tai Dai hQi ph6i dugc Thu ky Dai hOi ghi vdo Bi6n bin Dpi hQi.

Bi6n bin Dpi hQi vd Nghi quytit cira Dpi hQi d6ng c6 d6ng dugc dgc vd th6ng
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qua tru6c khi b6 mpc Epi h6i, dugc luu gifr t4i C6ng ty c6 phAn CbngCh6n Mdy

vdr dugc c6ng UO th6ng tin theo dirng quy dinh.

Di6u 6. Quydn h4n vh nhiQm vg cria Ban Ki6m phi6u

1. Ban kiOm phi6u: Bao gdm 01 Trucvng ban vdr c6c thdnh vi6n do Chu tga

Eai hQi d0 cu vd dugc Dai hQi cl6ng 
"6 

d6rg th6ng qua bdng hinh thirc gio phi6u

bi6u quy6t trpc ti6p tpi Dai hQi.

2.Trdchnhi6m, nhiQm vp cria Ban ki,5m phitiu:

'.;. 
1 '- Krem tra, gittm s6t viQc b6 phi6u c:iua c6c c6 d6ng vir t6 chirc ki6m phi6u;

- Ban kitim phi6u co trdchnhiQm 16p bi6n b6n ktft qu6 ki6m phit5u vh c6ng

bO tru6c D4i h6i, giao 14i bi6n b6n vd todn bQ phi6u bAu cho Chir top Dai hQi;

- Mqi c6ng viQc ki6m ffa, lQp bi0n b6n vd c6ng UO t<Ot qu6 kiOm phi6u,

Ban ki6m phitiu phii ldm trung thr;c, chinh x6c vd phii chiu trhch nhiQm vC t tSt

qu6 do.

Chucrng III
TIEN HANH DAI HQI

Di6u 7. Di6u kiQn tiiin hirnh hgp D4i hQi tl6ng 
"6 

d6ng

CuQc hgp Dpi hQi d6ng cO d6ng dugc ti6n hdnh khi co s6 c6 d6ng/dai diQn

c6 d6ng dU hqp dai diqn it nh6t 5l% s6 cO phAn c6 quy6n bi6u quytit theo danh

s6ch c6 d6ng cua C6ng ty cd phAn Cing Ch6n MAy tpi ngdy chdt quy6n tham dg

Dai hQi d6ng c6 d6ng thudng ni6n2020.

Di6u 8. Cich thri'c ti6n hirnh Dai hQi

1. Dai h6i sE lAn luqt th6o lupn vi bi6u qry6t theo tu'ng v6n dA trong n6i

dung chuong trinh. V6i m5i v6n dO cAn bi6u qry6t tai DHDCD, Doirn ChU tich
Dai hQi sE d6 nghi thgc hipn bi6u quytit 03 lAn theo trinh tg sau:

- Ldn thri nh6t: Bi6u quy6t t6n thdnh;

- LAn thri hai: Bi6u q,ryiSt kh6ng t6n thdnh;

- LAn thri ba: Bi6u quy6t khdng co y kit5n.

M5i C6 d6ng hoflc Dpi diQn .,5 d6rg (01 nguoi) chi dusc bi6u quyOt Ot

lAn (t6n thdnh ho{c kh6ng t6n thdnh ho{c kh6ng co y ki6n) d6i v6i ctrng mQt v6n

il6 cAn bi6u quy6t tai DHDCD.

Viec x6c dinh tf lQ bi6u qrry6t m5i v6n dC tai DHDCD thuc hien theo hinh

thric tinh bing sO OiCm bi6u quyOt. Mgt (01) cO phAn dugc qry6t bi6u quy6t khi
tham gia bi6u qrrytit dugc tinh bdng mQt (01) di6m bi6u quytit.

2. Nguy6n tic th6ng qua:

C6c quytit dfnh cta Dpi hQi sd dugc th6ng qua khi c6 it nh6t 51% t6ng sO
L). , :

co ph6n c6 quy6n bi6u quy0t cria c6c cO ddng/dpi diQn c6 d6ng dU hqp chdp

thu4n; c6c quytlt dinh cua Dpi hQi thuQc c6c nQi dung quy dinh tpi Kho6n 2,

:\
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khoin 3 DiAu 21 DiAu lQ C6ng ty c6 phAn CAng ChAn Mdy ph6i duqc ft nhdt
65% t6ng s6 c6 phAn c6 quy6n bi6u quyi5t cria c6c c6 d6ng/dpi diQn c6 ddng dp
hep ch6p thufn.

Chucrng IV
rnr THUC DAr HQr

Di6u 1,0. Bi0n b6n cuQc hop Dpi h6i cd d6ng: fat ch c6c nQi dung tpi cu6c
hep Dai hQi c6 d6ng dugc Thu ky Dai hQi lpp thdnh bi6n b6n. Bi6n b6n cuQc hop
dugc dgc vd th6ng qua tru6c khi b6 mpc cuQc hop vd dugc luu gifi vdo tdi 1i6u

hgp DAi hQi cl6ng cO d6ng cira C6ng ty.

Di6u 11. Nghi qrrytft cta Dpi hQi d6ng cO d6ng: Cdn cir k6t qui tpi Dpi
hQi, Cht tga ra Nghi qrytlt ctra Dpi hQi d6ng c6 d6ng vd cdc v6n OO.da dugc Dpi
hQi thdng qua. C5c c6 d6ng, thdnh vi6n HQi d6ng quin tri, Ban Ki6m sodt, Ban
di6u hdnh C6ng ty co glV6n y6u c6u Tod 6n !oA. f.qrg tdi xem x6t, huy b6 mQt
phAn ho{c todn bQ quy6t dinh cua Eai hQi d6ng cd ddng tr6n co so phu hqp v6i
quy clinh cira Lu4t Doanh nghiQp.

Chucrng V
DIIU KHoAN THI HANH

Di6u 12. Didu khoin thi hhnh

Quy ch5 ndy bao g6rn 05 chucrng vd 12 Di6u, dugc thOng qua tpi cu6c hop

Dai hQi d6ng c6 d6ng thuorng ni6n cria C6ng ty cd phan Cing ChAn MAy ngdy 07

thang 5 ndm 2020.
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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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tư dự án; Thẩm tra báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình 

Đại hội đồng cổ đông thường niên. 

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát: Ban kiểm soát đã tham gia họp giao ban 

định kỳ của Ban Điều hành và các phiên họp HĐQT, xem xét các Nghị quyết, 

Quyết định do HĐQT, 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 thực hiện 

nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty 

tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông. Trong 

các cuộc họp, Ban kiểm soát tham gia ý kiến đóng góp với những nội dung về 

công tác SXKD, công tác đầu tư xây dựng, mua sắm TSCĐ và một số công tác 

khác của Công ty. 

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo quy định của 

Luật Chứng khoán; Trung tâm lưu ký chứng khoán VN và Sở Giao dịch Chứng 

khoán Hà nội được thực hiện theo đúng quy định. 

- Ngoài ra các thành viên Ban kiểm soát còn tham gia các khóa đào tạo về 

quản lý tài chính, kế toán, chính sách thuế nhằm đảm bảo thực hiện đúng, đầy 

đủ, cập nhật kịp thời các quy định của Nhà nước. 

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

từng thành viên. Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã ban hành 10 báo cáo, phối 

hợp với các phòng  thành lập 2 đoàn kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh tại 

Xí nghiệp cung ứng dịch vụ tàu biển và Xí nghiệp Cơ giới. Qua quá trình kiểm tra 

đã tiến hành rà soát các quy định về hoạt động của các Xí nghiệp và đưa ra các 

kiến nghị về một số tồn tại nhằm giúp các Xí nghiệp hoạt động hiểu quả hơn. 

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, Ban kiểm soát 

luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban 

Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn 

thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao. Đối với cổ đông Ban kiểm soát 

không nhận được khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều 

hành của HĐQT và của Ban Tổng Giám đốc. 

2. Thù lao của Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên với mức thù lao như sau: 

Stt Họ và tên 
Chức danh 

trong BKS 
Mức thù lao Năm 2019 

1 Phan Tuấn Anh Trưởng ban Không hưởng thù lao Không hưởng thù lao 

2 Nguyễn Công Định Thành viên 1.500.000 đồng 18.000.000 đồng 

3 Lê Thị Hoàng Diệu Thành viên Không hưởng thù lao Không hưởng thù lao 
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II. Báo cáo kết quả giám sát tình hình sản xuất kinh doanh, thẩm 

định báo cáo tài chính năm 2019 

1. Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 

Năm 2019, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện đạt và vượt 

kế hoạch chỉ tiêu của Tổng công ty giao, sản lượng hàng hóa thông qua Cảng đạt 

2,665 triệu tấn, đạt 121% so với kế hoạch năm 2019 (2.2 tr tấn) và doanh thu 

hoạt động SXKD đạt 175 tỷ đồng đạt 129% so với kế hoạch giao (135 tỷ đồng), 

cụ thể: 

Bảng tổng hợp sản lượng, doanh thu năm 2019 như sau: 

stt Mặt hàng 

Sản 

lượng 

đvị tấn 

Doanh thu 
Tổng doanh 

thu Xếp dỡ Hàng hải Khác 

1 Nhựa đường 18.663 430.221.960 461.096.194 
 

891.318.154 

2 Titan 28.712 941.708.091 237.387.611 
 

1.179.095.702 

3 Hàng khác 13.396 1.463.521.393 590.252.939 
 

2.053.774.332 

4 Cát trắng 216.200 3.983.034.618 2.574.625.506 
 

6.557.660.124 

5 Clinker 418.366 10.735.360.920 2.238.440.481 
 

12.973.801.401 

6 Than 542.094 16.673.862.307 1.477.687.546 
 

18.151.549.853 

7 Dăm gỗ 1.428.416 62.038.691.892 15.485.265.156 
 

77.523.957.048 

8 DT khác 
   

3.367.868.464 3.367.868.464 

9 DT Vận chuyển 
   

3.624.648.088 3.624.648.088 

10 DT thuê bãi 
   

4.191.943.149 4.191.943.149 

11 DT Du lịch 
   

19.664.480.232 19.664.480.232 

12 DT Xăng dầu 
   

25.202.610.823 25.202.610.823 

Tổng 2.665.847 96.266.401.181 23.064.755.433 55.736.269.925 175.382.707.370 

2. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 

Ban Kiểm soát đã phối hợp với phòng Tài chính - Kế toán và Công ty 

TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt tiến hành kiểm tra, soát xét báo cáo tài 

chính năm 2019 của Công ty bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Bảng kết quả kinh 

doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính của Công ty 

đã được kiểm toán. Sau khi xem xét, thẩm tra Ban Kiểm soát có nhận xét như sau:  

 2.1. Kết quả giám sát hoạt động tài chính năm 2019 

 Qua quá trình kiểm tra, Ban Kiểm soát nhận thấy các báo cáo của Công 

ty đã được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. 

Hệ thống chứng từ kế toán, sổ sách kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ 

đúng quy định.   

Thực hiện nghĩa vụ Ngân sách với Nhà nước được thực hiện đúng, đầy đủ 

và kịp thời. 
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Ý kiến của Đoàn kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã 

phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính 

của Công ty, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền 

tệ cho năm tài chính kết thúc đúng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ 

kế toán và quy định pháp lý trong việc lập và trình báo cáo tài chính. 

Các báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư 

vấn Chuẩn Việt là đơn vị được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công 

ty niêm yết.  

 2.2. Các chỉ tiêu của Báo cáo tài chính năm 2019 

 Tóm tắt Bảng cân đối kế toán: 

CHỈ TIÊU 
Tại ngày 

31/12/2019 

Tại ngày 

31/12/2018 
Thay đổi 

% 

thay 

đổi 

 TÀI SẢN  675.122.072.736 501.825.926.856 173.296.145.880 135% 

 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN  140.494.101.684 113.246.870.060 27.247.231.624 124% 

 I. Tiền và các khoản tương 

đương tiền  
69.186.448.041 57.552.675.526 11.633.772.515 120% 

 1. Tiền  19.587.530.545 6.545.278.266 13.042.252.279 299% 

 2. Các khoản tương đương tiền  49.598.917.496 51.007.397.260 (1.408.479.764) 97% 

 II. Đầu tư tài chính ngắn hạn  - - - 
 

 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo 

hạn      

 III. Các khoản phải thu NH  49.919.335.331 43.941.715.489 5.977.619.842 114% 

 1. Phải thu ngắn hạn của KH  24.278.359.940 18.544.669.093 5.733.690.847 131% 

 2. Trả trước cho người bán NH 8.670.830.391 5.700.076.756 2.970.753.635 152% 

 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn  1.500.000.000 1.500.000.000 
 

100% 

 6. Phải thu ngắn hạn khác  18.691.502.559 21.317.002.199 (2.625.499.640) 88% 

 7. Dự phòng các khoản phải thu 

ngắn hạn khó đòi (*)  
(3.221.357.559) (3.120.032.559) (101.325.000) 103% 

 IV. Hàng tồn kho  4.832.899.616 4.552.838.751 280.060.865 106% 

 1. Hàng tồn kho  4.832.899.616 4.552.838.751 280.060.865 106% 

 V. Tài sản ngắn hạn khác  16.555.418.696 7.199.640.294 9.355.778.402 230% 

 1. Chi phi trả trước ngắn hạn  229.531.715 222.512.591 7.019.124 103% 

 2. Thuế giá trị gia tăng được 

khấu trừ  
16.323.881.418 6.959.360.552 9.364.520.866 235% 

 3. Thuế và các khoản khác phải 

thu Nhà nước  
2.005.563 17.767.151 (15.761.588) 11% 

 B. TÀI SẢN DÀI HẠN  534.627.971.052 388.579.056.796 146.048.914.256 138% 

 II. Tài sản cố định  278.800.897.778 304.084.597.014 (25.283.699.236) 92% 

 1. Tài sản cố định hữu hình  278.747.961.355 304.066.179.766 (25.318.218.411) 92% 

     - Nguyên giá  663.805.551.673 668.164.644.154 (4.359.092.481) 99% 

     - Giá trị hao mòn lũy kế (*)  (385.057.590.318) (364.098.464.388) (20.959.125.930) 106% 

 3. Tài sản cố định vô hình  52.936.423 18.417.248 34.519.175 287% 

     - Nguyên giá  184.609.600 131.969.600 52.640.000 140% 

     - Giá trị hao mòn lũy kế (*)  (131.673.177) (113.552.352) (18.120.825) 116% 
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 IV. Tài sản dở dang dài hạn  250.831.818.855 77.522.466.864 173.309.351.991 324% 

 1. Chi phí xây dựng cơ bản dở 

dang  
250.831.818.855 77.522.466.864 173.309.351.991 324% 

 VI. Tài sản dài hạn khác  4.995.254.419 6.971.992.918 (1.976.738.499) 72% 

 1. Chi phí trả trước dài hạn  4.995.254.419 6.971.992.918 (1.976.738.499) 72% 

 NGUỒN VỐN  675.122.072.736 501.825.926.856 173.296.145.880 135% 

 C. NỢ PHẢI TRẢ  311.977.139.729 148.051.737.583 163.925.402.146 211% 

 I. Nợ ngắn hạn  80.526.499.204 74.394.814.177 6.131.685.027 108% 

 1. Phải trả người bán ngắn hạn  2.088.653.550 10.778.933.132 (8.690.279.582) 19% 

 2. Người mua trả tiền trước 

ngắn hạn  
44.703.028 43.039.782 1.663.246 104% 

 3. Thuế và các khoản phải nộp 

nhà nước  
2.592.984.106 2.020.947.161 572.036.945 128% 

 4. Phải trả người lao động  10.252.577.496 8.770.772.315 1.481.805.181 117% 

 5. Chi phí phải trả ngắn hạn  2.110.858.156 81.148.574 2.029.709.582 2601% 

 8. Doanh thu chưa thực hiện 

ngắn hạn  
774.854.649 831.053.544 (56.198.895) 93% 

 9. Phải trả ngắn hạn khác  55.240.871.221 49.368.553.069 5.872.318.152 112% 

 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn  3.428.785.343 1.195.686.707 2.233.098.636 287% 

 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi  922.023.142 1.304.679.893 (382.656.751) 71% 

 II. Nợ dài hạn  231.450.640.525 73.656.923.406 157.793.717.119 314% 

 2. Người mua trả tiền trước dài 

hạn  
68.730.649.319 73.656.923.406 (4.926.274.087) 93% 

 8. Vay và nợ thuê tài chính DH  162.719.991.207 - 162.719.991.207 
 

 D. VỐN CHỦ SỞ HỮU  363.144.933.007 353.774.189.273 9.370.743.734 103% 

 I. Vốn chủ sở hữu  363.144.933.007 353.774.189.273 9.370.743.734 103% 

 1. Vốn góp của chủ sở hữu  324.054.150.000 324.054.150.000 - 100% 

 8. Quỹ đầu tư phát triển  13.991.192.465 7.250.258.119 6.740.934.346 193% 

 11. Lợi nhuận sau thuế chưa 

phân phối  
25.099.590.542 22.469.781.154 2.629.809.388 112% 

  - LNST chưa phân phối lũy kế 

đến cuối kỳ trước    
- 

 

  - LNST chưa phân phối kỳ này  25.099.590.542 22.469.781.154 2.629.809.388 112% 

 Tóm tắt Bảng kết quả sản xuất kinh doanh: 

CHỈ TIÊU Năm 2019 Năm 2018  Thay đổi  

 % 

thay 

đổi  

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 
175.382.707.370 145.905.891.424 29.476.815.946 120% 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 
    

3. Doanh thu thuần về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 
175.382.707.370 145.905.891.424 29.476.815.946 120% 

4. Giá vốn hàng bán 116.698.481.190 93.464.546.186 23.233.935.004 125% 

5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung 

cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) 
58.684.226.180 52.441.345.238 6.242.880.942 112% 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 2.151.296.767 3.159.772.045 (1.008.475.278) 68% 

7. Chi phí tài chính 4.826.876 10.013.897 (5.187.021) 48% 

- Trong đó: Chi phí lãi vay 
    

8. Chi phí bán hàng 1.807.270.821 1.466.345.104 340.925.717 123% 
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9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26.950.103.011 25.354.861.838 1.595.241.173 106% 

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động 

kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - 

(25 + 26)} 

32.073.322.239 28.769.896.444 3.303.425.795 111% 

11. Thu nhập khác 896.414.142 9.749.166.975 (8.852.752.833) 9% 

12. Chi phí khác 605.134.739 10.369.062.890 (9.763.928.151) 6% 

13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 291.279.403 (619.895.915) 911.175.318 -47% 

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước 

thuế (50 = 30 + 40) 
32.364.601.642 28.150.000.529 4.214.601.113 115% 

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 7.265.011.100 5.680.219.375 1.584.791.725 128% 

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 
    

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập 

doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) 
25.099.590.542 22.469.781.154 2.629.809.388 112% 

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 
    

19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 
    

Các khoản mục doanh thu bán hàng: 

Stt DOANH THU Năm 2019 Năm 2018 Chênh lệch Tỷ lệ 

1 Doanh thu dịch vụ kho 143.477.000 722.777.000 (579.300.000) 20% 

2 
Doanh thu dịch vụ khác - 

cước đánh tẩy 
292.175.298 213.684.418 78.490.880 137% 

3 
Doanh thu dịch vụ phí hàng 

hải-đổ rác 
344.692.956 512.916.692 (168.223.736) 67% 

4 
Doanh thu hàng thông qua 

cảng 
507.895.259 601.482.049 (93.586.790) 84% 

5 
Doanh thu dịch vụ phí hàng 

hải-cởi buộc dây 
619.033.348 578.555.634 40.477.714 107% 

6 Doanh thu dịch vụ CC nước 646.744.085 652.100.487 (5.356.402) 99% 

7 Doanh thu xe qua cân 1.068.739.123 1.193.298.790 (124.559.667) 90% 

8 
Doanh thu dịch vụ khác - xe 

ra vào cảng 
1.198.062.375 648.526.449 549.535.926 185% 

9 
Doanh thu dịch vụ phí hàng 

hải-phụ phí vệ sinh 
1.498.389.450 1.327.728.300 170.661.150 113% 

10 Doanh thu dịch vụ CC điện 2.320.545.456 2.045.307.377 275.238.079 113% 

11 
Doanh thu dịch vụ vận tải - 

khác 
3.420.506.036 3.638.534.710 (218.028.674) 94% 

12 Doanh thu dịch vụ bãi 4.069.365.682 5.184.400.249 (1.115.034.567) 78% 

13 
Doanh thu dịch vụ lai dắt - 

tàu CM01 
4.967.562.874 4.522.605.090 444.957.784 110% 

14 
Doanh thu dịch vụ khác - xe 

ủi 
5.476.900.000 3.957.586.500 1.519.313.500 138% 

15 
Doanh thu dịch vụ lai dắt - 

tàu CM02 
6.852.670.060 5.468.567.158 1.384.102.902 125% 

16 
Doanh thu dịch vụ xếp dỡ - 

cẩu tàu 
7.217.644.542 5.049.105.922 2.168.538.620 143% 

17 
Doanh thu dịch vụ khác - 

khách qua cảng 
12.520.741.089 9.080.695.997 3.440.045.092 138% 

18 
Doanh thu dịch vụ khác - 

doanh thu khác 
12.773.805.660 6.284.638.627 6.489.167.033 203% 

19 Doanh thu dịch vụ cầu bến 15.653.985.561 15.956.568.246 (302.582.685) 98% 

20 
Doanh thu dịch vụ xếp dỡ - 

cẩu bờ 
25.037.484.197 20.259.896.238 4.777.587.959 124% 

21 Doanh thu kinh doanh xăng 25.203.019.921 15.791.840.783 9.411.179.138 160% 
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dầu 

22 
Doanh thu dịch vụ xếp dỡ - 

băng tải 
43.549.267.398 42.274.432.283 1.274.835.115 103% 

 
TỔNG  DOANH THU 175.382.707.370 145.965.248.999 29.417.458.371 120% 

Các khoản mục giá vốn bán hàng: 

Stt NỘI DUNG NĂM 2019 NĂM 2018 Chênh lệch Tỷ lệ 

1   Giá vốn d vụ phí hàng hải 24.400.000 29.882.000 (5.482.000) 82% 

2   Giá vốn d vụ xe qua cân 88.054.430 165.190.987 (77.136.557) 53% 

3   Giá vốn dịch vụ tiền nước 247.460.699 255.159.397 (7.698.698) 97% 

4   Giá vốn dịch vụ tiền điện 1.496.338.681 1.281.618.066 214.720.615 117% 

5   Giá vốn dịch vụ vận tải 3.509.249.875 3.819.977.840 (310.727.965) 92% 

6   Giá vốn dịch vụ kho bãi 8.932.866.135 8.876.832.125 56.034.010 101% 

7   Giá vốn dịch vụ lai dắt 9.016.002.888 7.649.460.291 1.366.542.597 118% 

8   Giá vốn dịch vụ cầu bến 14.384.704.421 10.406.779.990 3.977.924.431 138% 

9   Giá vốn dịch vụ khác 18.162.589.329 10.404.511.627 7.758.077.702 175% 

10   Giá vốn DV KD xăng dầu 23.839.276.867 14.948.590.250 8.890.686.617 159% 

11   Giá vốn dịch vụ xếp dỡ 37.044.064.325 35.632.107.249 1.411.957.076 104% 

  Tổng cộng 116.745.007.650 93.470.109.822 23.274.897.828 125% 

Các khoản mục chi phí: 

Stt NỘI DUNG NĂM 2019 NĂM 2018 CHÊNH LỆCH T.LỆ 

1 CP S chữa thường xuyên 66.156.630 200.858.722 (134.702.092) 33% 

2 Chi phí vật liệu quản lý 211.735.467 366.974.540 (155.239.073) 58% 

3 Chi phí khánh tiết, hội họp 220.510.913 102.534.167 117.976.746 215% 

4 Chi phí văn phòng khác 223.284.604 242.936.198 (19.651.594) 92% 

5 Chi phí điện thoại 292.792.003 288.549.076 4.242.927 101% 

6 Chi phí đồ dùng v phòng 449.064.661 544.935.901 (95.871.240) 82% 

7 Chi phí đồ dùng sc xe VP 458.714.119 418.834.057 39.880.062 110% 

8 Chi phí xăng dầu xe VP 680.699.215 747.082.703 (66.383.488) 91% 

9 Chi phí công tác 717.239.733 1.011.436.859 (294.197.126) 71% 

10 Chi phí tiếp khách 1.485.717.168 1.411.805.359 73.911.809 105% 

11 Chi phí khấu hao TSCĐ 2.066.333.613 1.984.936.346 81.397.267 104% 

12 Chi phí bằng tiền khác 5.105.522.058 4.929.395.042 176.127.016 104% 

13 Chi phí nhân viên quản lý 14.999.436.682 13.160.165.075 1.839.271.607 114% 

 
Tổng chi phí quản lý 26.977.206.866 25.410.444.045 1.566.762.821 106% 

 Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản: 

Stt CHỈ TIÊU Đvt 
NĂM 

2019 

NĂM 

2018 
Ghi chú 

1 Cơ cấu tài sản 
    

  Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản % 0.21 0.23 
 

  Tài sản dài hạn/Tổng tài sản % 0.79 0.77 
 

2 Cơ cấu nguồn vốn 
    

  Nợ phải trả/Vốn CSH % 0.86 0.42 
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  Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 0.46 0.30 
 

  Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn % 0.54 0.70 
 

3 Khả năng thanh toán 
    

  

Khả năng thanh toán nhanh (TS ngắn hạn - 

hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn 
lần 1.68 1.46 

 

  

Khả năng thanh toán hiện hành (TS ngắn 

hạn/Nợ ngắn hạn) 
lần 1.74 1.52 

 

4 Hiệu quả 
    

  Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA) % 0.037 0.045 
 

  Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu % 0.143 0.154 
 

  Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH (ROE) % 0.069 0.064 
 

Căn cứ các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được 

kiểm toán, Ban Kiểm soát có một số phân tích nhận xét như sau: 

a. Phân tích Bảng cân đối kế toán 

Chỉ tiêu tiền và các khoản tương đương tiền tăng 120% do cuối năm do 

đơn vị chuẩn bị nguồn tiền để thanh toán lương trong dịp tết âm lịch 2019 và 

thanh toán một số khoản nợ phải trả khách hàng. 

Chỉ tiêu các khoản phải thu ngắn hạn khách hàng tăng 131% so với đầu 

năm tương ứng với số tiền 5,7 tỷ đồng nguyên nhân do doanh thu trong tháng 

12/2019 phát sinh 22 tỷ đồng tăng so với các tháng còn lại nên khách hàng chưa 

thanh toán kịp trong năm 2019. 

Chỉ tiêu phải trả ngắn hạn tăng 155% so với đầu năm tương ứng 3,1 tỷ 

đồng đây là số tiền phải trả cho Công ty Phú Xuân thi công Bến số 02 số tiền là 

6,4 tỷ đồng và Công ty CP 1-5 với số tiền 1,2 tỷ đồng và một số khách hàng khác. 

Chỉ tiêu phải thu ngắn hạn khác giảm còn 88% so với năm trước nguyên 

nhân do trong năm có thu tiền đền bù giải phóng mặt bằng đường trục chính 

Cảng Chân Mây 2,7 tỷ đồng. 

Hàng tồn kho của Công ty không có biến động nhiều so với đầu năm. Giá 

trị tồn kho khoảng 4,8 tỷ đồng, đây là những loại vật tư, nguyên vật liệu, công 

cụ dụng cụ, xăng dầu… dùng thường xuyên chủ yếu phục vụ sản xuất kinh 

doanh của đơn vị.  

Nộp ngân sách năm 2019, Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối 

với ngân sách Nhà nước, tổng số tiền nộp ngân sách Nhà nước đạt 7,4 tỷ đồng. 

Trong đó: Thuế TNDN là 6,7 tỷ đồng, thuế TNCN là 581 triệu đồng, thuế môn 

bài là 6 triệu đồng và các loại thuế khác 44 triệu đồng.  

Chỉ tiêu thuế GTGT còn được khấu trừ hiện tại -16,3 tỷ đồng đây là khoản 

tiền phát sinh từ các đợt nghiệm thu dự án Bến số 02. Số thuế GTGT này sẽ được 

khấu trừ cân đối với khoản thuế GTGT phải nộp trong các năm tiếp theo. 
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Chỉ tiêu tài sản cố định giảm -25.294 triệu đồng so với đầu năm do trong 

năm tiền khấu hao TSCĐ 25.294 triệu tỷ đồng, đồng thời có giảm nguyên giá 

TSCĐ 4.359 triệu đồng và giảm khấu hao TSCĐ 4.335 triệu đồng do thanh lý tài 

sản trong năm theo kế hoạch được duyệt. 

 Chỉ số về tài sản dài hạn tăng 321% so với đầu năm tương ứng 171 tỷ 

đồng nguyên nhân là các khoản đầu tư xây dựng cơ bản dở dang trong các dự án 

như: Dự án Bến số 02 được nghiệm thu qua các đợt là 234 tỷ đồng, Công trình 

mở rộng kho bãi 9 tỷ đồng, Công trình sửa chữa Bến số 1 hạng mục bọc đầu cọc 

4 tỷ đồng và một số công trình khác. 

 Chỉ tiêu nợ phải trả trong ngắn hạn tăng không đáng kể chỉ 102% so với 

đầu năm. Đáng chú ý một số chỉ tiêu có biến động lớn như phải trả ngắn hạn 

người bán giảm 8,7 tỷ đồng do trong năm Công ty đã thanh toán cho Cty 

Quantum 3,4 tỷ đồng, Cty Phú Xuân 5,8 tỷ đồng.  

Khoản phải trả ngắn hạn khác tăng 112% so với đầu năm tương ứng 5,8 tỷ 

đồng do các khoản phải trả như: Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam – lãi: 

16,6 tỷ đồng; Trả nợ ngân sách UBND Tỉnh: 8,5 tỷ đồng; Trả cổ tức năm 

2017+2018: 29,8 tỷ đồng còn nợ Tổng công ty. 

 Chỉ tiêu nợ phải trả trong dài hạn tăng 318% so với đầu năm là do khoản 

ứng trước của hãng tàu carribean khấu trừ còn 68,7 tỷ đồng và tiền vay Ngân 

hàng Công thương cho giải ngân hạng mục Bến số 02: 165 tỷ đồng. 

 Tính đến cuối năm 2019 quỹ khen thưởng, phúc lợi còn tồn: 922 triệu 

đồng. Nguồn vốn chủ sở hữu cuối năm 2019 là 363 tỷ đồng, bao gồm: Vốn góp 

của chủ sở hữu: 324 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát tiển 13 tỷ đồng, lợi nhuận năm 

2019: 25 tỷ đồng.  

b. Phân tích kết quả kinh doanh trong năm 2019 

Năm 2019, doanh thu đơn vị đạt và vượt kế hoạch đề ra, tăng 120% so với 

cùng kỳ. Với kết quả hoạt động SXKD đạt được trong năm 2019 đã cho thấy sự 

nỗ lực phấn đấu của Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV Công ty.  

Qua các chỉ số phân tích trong bảng báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 

của đơn vị cho thấy doanh thu năm 2019 đạt 175 tỷ tăng 120% so với cùng kỳ, 

nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 25 tỷ đồng và tăng 112% so với cùng kỳ xuất 

phát từ một số nguyên nhân chính sau: 

Chi phí giá vốn hàng bán tăng 125% so với cùng kỳ là do trong kỳ đơn vị 

tăng tài sản cố định từ việc đầu tư giai đoạn 2 dự án Nâng cấp bến số 1, mua 

thêm cần cẩu 100 tấn và một số tài sản khác. Cùng với đó, chi phí bán hàng tăng 

125%, chi phí quản lý tăng 6% so với cùng kỳ đó là những nguyên nhân chính 

dẫn đến tỷ lệ lợi nhuận không tăng tương xứng với tỷ lệ tăng doanh thu. 

c. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản 
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Nhìn chung, năm 2019 các chỉ tiêu tài chính của Công ty đã đạt và vượt 

mức kế hoạch, kết quả tài chính đảm bảo được tính hiệu quả và lành mạnh trong 

hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn 

vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có 

tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo đảm và phát triển.  

Tuy nhiên, xét về chỉ số khả năng thanh toán là để đo lường khả năng 

doanh nghiệp đáp ứng các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn, nếu đạt ở mức 2-3 lần 

được xem là tốt nhưng hiện nay chỉ số này công ty chỉ đạt khoảng 1,7 lần điều 

này cho thấy thời gian đến việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán của công ty sẽ gặp 

khó khăn, vì vậy công ty cần phải có những đối sách mới để đạt hệ số cao hơn. 

III. Đánh giá tình hình đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản 

Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty triển khai đang được 

tiến hành thuận lợi, đúng tiến độ cũng như đảm bảo chất lượng yêu cầu. Tình 

hình giải ngân của các dự án cụ thể như sau: 

Stt Tên dự án 

Dự án được 

duyệt 

Lũy kế 

đên 

năm 

2018 

Thực hiện năm 

2019 

Kế hoạch năm 

2020 

Tổng 

mức 

đầu tư 

Nguồn 

vốn 

Giải 

ngân 

Thực 

hiện 

Giải 

ngân 

Tổng  

(triệu 

đồng) 

Nguồn 

vốn 

Tổng cộng (A+B) 906.341  110.782 201.814 191.238 137.801  

A  Các dự án nhóm B  848.061 
 

80.188 191.304 184.457 123.881 
 

1 
 Tên dự án: Dự án 

Bến số 2  

848.061 
Vốn tự 

có và 

vốn 

vay 

    
Vốn tự 

có và 

vốn vay 384.270 80.188 191.304 184.457 123.881 

B  Các dự án nhóm C  58.280 
 

30.594 10.510 6.781 13.920 
 

I Dự án chuyển tiếp 58.280  30.594 10.510 6.781 13.120  

1 

Dự án: Nâng cấp Bến 

số 1 – Cảng Chân 

Mây (Bổ sung thêm 

2 trụ neo 200 tấn) 

32.480 
Vốn 

huy 

động 
25.778 - - 319  

2 
 Dự án các hạng mục 

phục vụ SXKD  
25.800 

 
4.816 10.510 6.781 12.801 

 

2.1 

 Nạo vét điều chỉnh 

mở rộng luồng, vũng 

quay tàu của bến 

trong (Bến 120m)  

4.300 
Vốn tự 

có 
334 - - 3.966 Vốn vay 

2.2 

 Đầu tư cơ sở hạ 

tầng phục vụ mở 

rộng kho bãi bến số 

1 – Cảng Chân Mây  

16.500 
Vốn tự 

huy 

động 
4.482 10.510 6.781 4.096 

Vốn tự 

có 

2.3  Nhà kho 2500 m
2
  5.000 

Vốn tự 

có 
- - - 4.739 

Vốn 

huy 

động 
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II 
Dự án thực hiện 

trong năm 
     800  

1 
Mua sắm 02 xe múc 

gàu 0.5m
3 800 

Vốn tự 

có 
 - - 800 

Vốn tự 

có 

 IV. Kết quả giám sát hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị, Ban 

Tổng Giám đốc công ty 

1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị 

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

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

doanh phù hợp và hiệu quả. Trong năm 2019, HĐQT đã hoàn thành việc thực 

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

sản xuất kinh doanh năm 2019 đạt kế hoạch đề ra.  

Hội đồng quản trị tiến hành kiểm tra, thẩm định và đưa ra các quyết sách 

quan trọng trong việc đầu tư Dự án Bến số 2 – Cảng Chân Mây và các dự án 

khác được diễn ra theo đúng tiến độ. Các chính sách của HĐQT mang tính định 

hướng mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh theo đúng Nghị quyết của 

ĐHĐCĐ và giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện. 

Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất 

thường, đã ban hành 22 Nghị quyết, 07 Quyết định và 8 thông báo, tờ trình và 

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

phù hợp với yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 

ty. Các văn bản đã ban hành cụ thể: 

TỔNG HỢP NGHỊ QUYẾT NĂM 2019 

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CP CẢNG CHÂN MÂY 

    Stt Ký hiệu Ngày  Trích yếu nội dung văn bản 

1 
03/QĐ-

HĐQT 
17/01/2019 Vv thông qua báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 

2 
04/NĐ-

HĐQT 
11/03/2019 

Vv thông qua chốt danh sách cổ đông để triệu tập 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 

3 
05/NĐ-

HĐQT 
12/03/2019  Vv thông qua báo cáo tài chính năm 2018 

4 
06A/NQ-

HĐQT 
28/03/2019 

Vv thông qua kế hoạch sửa chữa, bảo trì Công 

trình: Bến số 1- Cảng Chân Mây 

5 
14/NQ-

HĐQT 
18/04/2019 Vv thông qua báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 

6 
15/NĐ-

HĐQT 
26/04/2019 

Vv bổ nhiệm lại chức danh phó trưởng phòng Tổ 

chức - Hành chính của Công ty cổ phần Cảng Chân 

Mây 
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7 
16/NĐ-

HĐQT 
17/05/2019 

Vv thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án 

"Câu lạc bộ thủy thủ Cảng Chân Mây" 

8 
17/NQ-

HĐQT 
23/05/2019 Vv thanh lý tài sản và phê duyệt giá khởi điểm 

9 
18/NQ-

HĐQT 
30/05/2019 

Vv tách phòng Tổ chức Hành chính Công ty cổ 

phần Cảng Chân Mây 

10 
20/NĐ-

HĐQT 
06/06/2019  

Vv nhân sự trưởng phòng và phó trưởng phòng Tổ 

chức Lao động và Tiền lương 

11 
22/NQ-

HĐQT 
03/07/2019 

Vv lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC 6 tháng 

đầu năm 2019 và BCTC năm 2019 

12 
23/NQ-

HĐQT 
18/07/2019 Vv thông qua báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 

13 
24/NQ-

HĐQT 
12/08/2019 Vv thông qua báo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 

14 
25/NQ-

HĐQT 
20/08/2019 

Vv phê duyệt giãn tiến độ đầu tư. Dự án: Đầu tư 

xây dựng bến số 2 - Cảng Chân Mây 

15 
26/NQ-

HĐQT 
20/08/2019 

Vv phê duyệt mức lương tối thiểu trong Hệ thống 

thang lương bảng lương của Công ty 

16 
27/NQ-

HĐQT 
30/08/2019 Vv chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền 

17 
28/NQ-

HĐQT 
09/09/2019 

Vv phê duyệt giãn tiến độ đầu tư. Dự án: Đầu tư cơ 

sở hạ tầng phụ vụ mở rộng kho bãi bến số 1- Cảng 

Chân Mây 

18 
29/NQ-

HĐQT 
27/09/2019 

Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 

năm 2020 

19 
30/NQ-

HĐQT 
14/10/2019 

Về việc bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng kinh 

doanh 

20 
31/NQ-

HĐQT 
18/10/2019 Vv thông qua báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 

21 
32/NQ-

HĐQT 
13/12/2019 

Vv Thi đua khen thưởng năm 2019 cho HĐQT, 

Ban Điều hành, Ban kiểm soát Công ty 

22 
33/NQ-

HĐQT 
24/12/2019 Vv phê duyệt Biểu giá dịch vụ cảng biển năm 2020 

TỔNG HỢP QUYẾT ĐỊNH 2019 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CP CẢNG CHÂN MÂY 

    
Stt Ký hiệu Ngày  Trích yếu nội dung văn bản 

1 
02/QĐ-

HĐQT 
14/01/2019 

Vv phê duyệt quỹ lương năm 2018 của Công ty cổ 

phần Cảng Chân Mây 

2 
12/QĐ-

HĐQT 
09/04/2019  

Vv thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên  2019 
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3 
13/QĐ-

HĐQT 
09/04/2019 

Vv ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty cổ 

phần Cảng Chân Mây 

4 
19/QĐ-

HĐQT 
03/06/2019 

Vv thành lập phòng Tổ chức Lao đồng và Tiền 

lương và phòng Hành chính trực thuộc Công ty cổ 

phần Cảng Chân Mây 

5 
21/QĐ-

HĐQT 
11/06/2019 

Vv thành lập Ban chỉ huy phòng, chống khủng bố 

của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây 

6 
34/QĐ-

HĐQT 
26/12/2019 

Vv thành lập ban chỉ đạo Hội nghị tổng kết năm 

2019 và Hội nghị người lao động năm 2020 của 

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây 

7 
35/QĐ-

HĐQT 
26/12/2019 

Vv thành lập ban chỉ đạo đón tết Canh tý 2020 của 

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây 

 

CÁC VĂN BẢN KHÁC 2019 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CP CẢNG CHÂN MÂY 

     
TT Ký hiệu Ngày  Trích yếu nội dung văn bản 

Ghi 

chú 

1 
01/TB-

HĐQT 
09/01/2019 

Vv công khai Kê khai, tài sản, thu nhập 

năm 2018 
Tờ trình 

2 
06/BC-

HĐQT 
28/03/2019  

Báo cáo công tác quản lý, chỉ đạo và 

giám sát của HĐQT năm 2018 và kế 

hoạch hoạt động năm 2019 

Báo cáo 

3 
07/TT-

HĐQT  
28/03/2019 

Vv thông qua phương án phân phối lợi 

nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức 

năm 2018 

Tờ trình 

4 
08/TT-

HĐQT 
28/03/2019 Vv bổ sung ngành nghề kinh doanh Tờ trình 

5 
09/TT-

HĐQT 
28/03/2019 

Vv quyết toán tiền lương, thù lao năm 

2018 và phương hướng quỹ lương, thù 

lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, ban 

kiểm soát, ban điều hành của Công ty cổ 

phần Cảng Chân Mây 

Tờ trình 

6 
10/TT-

HĐQT 
28/03/2019 

Vv ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực 

hiện một số công việc 
Tờ trình 

7 
11/TB-

HĐQT 
09/04/2019  

Thông báo mới họp Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2019 

Thông 

báo 

8 
12A/TB-

HĐQT 
09/04/2019 

Vv chuẩn bị công tác Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2019 của Công ty 

cổ phần Cảng Chân Mây 

Thông 

báo 

 2. Đánh giá các hoạt động của Ban Điều hành trong năm qua 

 Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành đã thực hiện đúng, đầy đủ Nghị 

quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, quy chế hoạt động của Công ty. Ban TGĐ đã duy 
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trì thường xuyên các cuộc họp giao ban hàng tuần để tập trung giải quyết các 

vướng mắc trong điều hành SXKD của Công ty. 

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

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

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

 Công tác tài chính kế toán tuân thủ đúng chuẩn mực kế toán và chế độ kế 

toán hiện hành, thực hiện tốt chế độ báo cáo tài chính, công bố thông tin tài 

chính định kỳ với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán 

Hà Nội; 

 Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, Ban TGĐ trong năm 

qua đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật 

Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, triển khai kịp thời các Quyết định, Nghị 

quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT không có vi phạm nào làm ảnh hưởng tới hiệu quả 

hoạt động của Công ty. 

 V. Nhận xét, đánh giá, kiến nghị 

 Nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm 2020 của Tổng Công 

ty giao và một số giải pháp đã được HĐQT và Ban Giám đốc đưa ra, Ban Kiểm 

soát có một số kiến nghị sau: 

- Năm 2020, Dự án Bến số 02 dự kiến sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động 

trong quý 2/2020 cùng với đó là nợ phải trả sẽ tăng, dòng tiền nhàn rỗi bao gồm 

tiền gửi và tiền trong ngân hàng sẽ không còn, dẫn đến khả năng thanh toán hiện 

hành sẽ xuống mức dưới 1 lần (mức an toàn là từ 2-3 lần), điều này sẽ làm cho 

đơn vị dễ bị mất cán cân thanh toán trong ngắn hạn. Ban kiểm soát kiến nghị 

trong năm 2020 lãnh đạo công ty cần đôn đốc, tăng cường công tác thu hồi công 

nợ khách hàng đúng hạn để tăng khả năng thanh toán nhanh trong ngắn hạn, 

cũng như cần có giải pháp tiết kiệm chi phí để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 

doanh, góp phần tăng lợi nhuận và giảm được giá thành sản phẩm. 

 - Theo số liệu thống kê từ phòng Tổ chức - Lao động & Tiền lương cung 

cấp, tỷ lệ CBCNV trong độ tuổi 31-40 khá cao chiếm tỷ lệ 58% vấn đề này dẫn 

đến cơ cấu lao động trong tương lai sẽ không ổn định. Ban kiểm soát xin kiến 

nghị Lãnh đạo công ty trong những năm tiếp theo công tác tuyển dụng lao động 

cần ưu tiên cho lực lượng lao động trực tiếp và xem xét yếu tố độ tuổi, ngành 

nghề đào tạo cho phù hợp nhằm đáp ứng sự bền vững và ổn định trong kế hoạch 

phát triển dài hạn của công ty.   

- Về xây dựng giá thành: Việc xây dựng giá thành là yếu tố hết sức quan 

trọng, vì nó là căn cứ để xác định hiệu quả hoạt động kinh doanh của đơn vị, 

Ban kiểm soát kiến nghị Lãnh đạo Công ty chỉ đạo bộ phận chuyên môn cần 

hoàn thành sớm việc xây dựng giá thành cước phí dịch vụ đối với từng loại sản 

phẩm dịch vụ tại cảng nhằm đảm bảo tính cạnh tranh và phù hợp với mặt bằng 

giá khi Công ty Hào Hưng đưa cảng số 03 đi vào hoạt động.  
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 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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- C6 nhdn duoc dai diQn qu6n ly phdn v6n gop:4.212.104 co phi6u cua SBIC.

I 1. Nhirng nguoi li0n quan dang nam git c6 phitiu cta CMP:

Em trai: UO anh Hirng, nim git 1.260 cO phi5u

12. Hdnh vi vi ph4m Ph6p ludt (n6u c6): kh6ng

13. Quydn lgi mdu thu6n v6i loi ich cua C6ng ty (ntiu co): kh6ng

14. Cac khoan ng vcri C6ng ty (ndu co): khong

15. Lqi ich 1i0n quan d6n Cdng ty (n6u c6): kh6ng
1

Ttr nim.
-Aoen nam..... Do'n vi cdng tfc Chric vg

Thdng 712001 dtin
th6ng 712005

Ban qu6n ly dU 6n Chdn MAy Ke to6n viOn

812005 -t21200s Ban quin ly dU rin Chdn Mdy Ph6 phdng ftl to6n

U2006 - t2t2006 Cing Chdn Mdy Php tr6ch k0 todn

U2007 - 912007 C6ng ChAn MAy K6 to6n trudng

312008 -10120t3
C6ng ty TNHH MTV Cang Chdn
M6v

K6 toan trucrng

ru20r3 -6l20rs C6ng ty TNHH MTV C6ng Chdn
M6v

Df,ng rJry viOn; K0 to6n
trudng

7l2ors - 412017 C6ng ty c6 phAn Cang ChAn MAy K6 toan truong

512017 - nay Cdng ty c6 phAn Cang Chdn May
Dang ty vi€n. 1'hanh r,'i6n

HDQ'I'kiOrn pho t6ng giarn
d6c tai chinh.



T6i xin cam doan c6 du nlng lyc hdnh vi d6n sg, kh6ng thuQc d6i tugng bi c6m

qu6n ly doanh ,gr,igp theo quy olnh ctra Luflt Doanh nghiQp vd c6c quy dinh kh6c cua

phap luat vir xin .un1 doun ni-,ti'rg lrri khai tren la hodn t[dn d"g sg th6t' n5u sai t6i xin

chiu trdch nhiQrl truoc phap luAt'

Hu6, ng2ry ll th{ng3 ndm 2020

Ngud'i khai

+\i1t* Tt"
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c0Nc rY co PHAN
cANc cHAN rvrAy

ceNG HoA xA ner cnt Ncnh vrET NAM
EQc tfp - Tq do - H4nh phrlc

SO YEU TY TTCH
(Dimg cho ngadi ti'ng ca hodc ngwdi du'qc di ca
ld thdnh viAn Hdi d)ng quan tri/Ban ki|m ,soitt)

1. Ho vi t6n: TRAN VAX PHONG; ...... Gi6i tinh (Nam/nir): Narn

2. Ngdy sinh: 25 - 03 - 1965 ; Noi sinh: Phudng Phir Binh, TP Hu6, TT Hu6

3. Qu6c tich: Vi0t Nam

4. CMNDICdn cu6c s6: 190907426 ;Ngdy c6p: 08-06-2010 Noi cAp: CA TT-Hutl

5. Eia chi thudng tni: 305 Ddo Duy Anh, TP Hu6, tinh TT - Hu6

6. Ch6 0 hiQn t4i: 95 Bao Vinh, xd Huong Vinh, thi xd Huong Trd, tinh TT Hu6

7. Trinh dQ vdn ho6: E4i hgc

8. Trinh d6 chuy6n m6n: Cu nhdn kinh tt5 QTKD
9. Qu6 trinh cdng t6c:

Tir thdng, nim d6h
thfng, nlm

Chfc danh, chrfrc vq, ilon vi cdng tfc (il6ng, chinh
quv6n, iloirn th6)

Th6ng 0211985 -
09/1 985

Nhap ngfr hu6n luy0n t4i E810,F342, Ph6 bi thu Chi dodn
thanh niOn Dai d6i hu6n luyQn

Thang 09/1985 -

07 t1981
NhAn vi6n Ban tdi vU Trudng QuAn y QuAn khu IV

Th6ng 0711987 -
12t1988

NhAn vi6n Ban tdi vU Vi6n Qudn y 268 QuAn khu IV

Th6ng 01/1989 -

0slt992
Nhdn vi6n phdng Kinh doanh, phdng Kt5 to6n Cdng ty
Thucrng m4i TOng hqp liOn doanh Vi6t Ldo Binh Tri Thi0n

Th6ng 0611992 -

031t994
C6ng ty Thuong mai ViQt Ldo gidi thO cho b6 tri c6ng tac
moi tai Ban thanh l1z giai th6 tinh Thu'a Thi6n HuO

Th6ng 0411994 -

10t2002
NhAn vi0n, Ph6 phong K0 toan tai vq (1996), Ding ty
viOn, Bi thu Chi b0 vdn phong (2001) CdngThudn An

Th6ng 1112002 -
tU2001

TO trucrng nhdn su, Truong phdng K0 ho4ch - Khai th6c
cing Chdn Mdy- Ban Quin ly dU 6n Ch6n Mdy Chi uj'
viOn, Ph6 bi thu chi b0 co s6; Ph6 Gi6m d6c K6 hopch -
Khai thric C6ng ChAn Mdy - Ban Quin ly khu kinh t5
Chdn MAy-Ldng C6, EAng uy viOn, Bi thu Chi b0 4

Th5ng 1112007 -
06t20ts

Ph6 Gi6m d5c C6ng TNHH MTV Cing Chdn MAy, Ph6 bi
thu chi bQ co so C6ng ty C6ng Ch6n Mdy

Th6ng 0712015 -

04t2t06

Ph6 Bi thu Dang riy, Chtr nhi6m UBKT DAng ty; Bi thu
Chi bO 3; Pho Tdng Gi6m D6c C6ng ty C6 phAn Cing
Chdn Mdy

Th6ng 0612016 - nay
Dang uy vi6n, Bi thu Chi bO 3; thdnh vi0n chuydn trach
HDQT C6ng ty C6 phAn Cang Chdn MAy

1



10. SO luong c6 phi6u n6rn giir: 4.220.999 c6 phi6u, trong do:

- C5 nhAn truc ti6p so hiru: 8.295 c6 phitiu

- C6 nh6n duoc dai diQn qudn ly phAn v6n gop: 4.212.704 c6 phi6u

11. Nhtng ngudi lien quan dang nim giir c6 phii5u cira CMP

12. Hdnh vi vi pham Ph6p luat (n6u c6):..........

13. Quy6n loi m6u thuSn v6i lqi ich cira C6ng ty (nOu co)

14. Cdc khoin no voi Cong ty (n6u c6): .........

15. Loi ich liOn quan dtin C6ng ty (n6u c6):..........

Tdi xin cam doan c6 du ndng lgc hdnh vi dAn sp, kh6ng thuQc d6i tugng bi c6'm

quan ly doanh nghiQp theo quy dinh cta LuAt Doanh nghiQp vh c6c quy dinh kh6c cta
ph6p lu6t vd xin cam doan nhfrng loi khai tr6n ld hohn tohn dring sy thflt, n6u sai t6i xin
chfu tr6ch nhiQm tru6c ph6p lupt.

Hu6 ,ngdy 10 th6ng 03 ndm2020
Ngucri khai

f),
TrAn VIn Phong
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15. Lqi ich 1i0n quan d6n C6ng ty (n6u c6)

T6i xin cam doan c6 dtr n6ng lgc hdnh vi d6n su, kh6ng thuQc dOi tuqng bi c6m
quin ly doanh nghiQp theo quy dinh cira Luflt Doanh nghiQp vit cdc quy dinh khilc cria
ph6p lu4t vd xin cam doan nhfrng ldi khai tr6n ld hodn todn dring sp thflt, n6u sai t6i xin
chiu tr6ch nhiQm trudc ph6p lu4t.

Hu6 ,ngdy 10 th6ng 03 nim2020
Ngucri khai

Phan TuAn Anh
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CONC TY Co pHAN
vrAv

ceNG HoA xA neI cnu Ncni.q. vIET NAM
EQc lfp - Tq do - H4nh phtic

so YEU r,.f r,ICrr
(Dilng cho ngudi *ng c{r hofic ngadi duqc di ctt
td thdnh viAn HQi ddng qudn tri/Ban ki€m sodt)

H9 vd t6n Thi Hodng DiQu ; Gi6i tinh (Nam/nir): nff

Ngdy sinh: 26110/1985 ; Noi sinh: Thriy Pht, Hucrng Thiry, Thira Thi6n Hu5

Qudc tich: ViQt Nam

CMND/C6n cu6c s5: 191535397 ;Ngiy cap:2110612019 Noi c6p: CA Tinh
Thua Thi6n Hu6

5. Dia chi thudng tru: Xd Thriy Pht, Thi xd Huong Thriy, Tinh Thria Thi6n Hu6

6. Ch6 0 hiQn t4i: ThOn 5, Xa Thriy Pht, TX Huong Thriy, Tinh Thria Thi6n Hu6

7. Trinh dQ v6n ho5: E4i hgc

8. Trinh dQ chuy6n m6n: Cri nh6n kinh t6

9. Qu6 trinh cdng t5c:

10. SO luqng cd phi6u nim giir: 300 c6 phi5u, trong d6:

- C5 nh6n trgc ti6p sd htu: 300 c6 phi6u

C5 nhdn dugc ilai diQn quin ly phAn v6n g6p: .... cO phitiu

11. Nhtng ngudi li6n quan dang nim gifi cO phitiu cria CMP:

12. Hdnh vi vi ph4m Ph6p lupt (n6u c6): kh6ng c6

13. Quy6n lgi m6u thu6n vdi lgi ich cria COng ty (n6u c6): kh6ng c6

ll.Cdc khodn ng v6i Cdng ty (n6u c6): kh6ng c6

15.Lqi ich 1i6n quan d6n C6ng ty (ntiu c6): khdng c6

T6i xin cam doan c6 dir ndng lgc hdnh vi dAn sg, kh6ng thuQc dOi tuqng bi c6m
qudn ly doanh nghiQp theo quy dinh cria LuAt Doanh nghiQp vir c6c quy dinh kh6c cria
phrip luflt vd xin cam doan nhf,ng ldi khai tr0n ld hodn todn dring sg thflt, n6u sai t6i xin
chfu trrich nhiQm tru6c ph6p luat.

1

2

J

4

Chan Mdy, ngdy 10 th6ng 03 nFm2020
Ngugi khai

I-'1r
rt{+l';nqD$*

d

1

Tt nIm.
-xoen nam..... Don vi cdng tic Chri'c vg

0ll20l1 rti5n O9l2Ol2
C6ng ty TNHH MTV Cing Chdn

Mdy (nay li COng ty CP C6ng
ChAn MAv)

K6 toan vi6n

0912012 d}n 0412015
COng ty TNHH MTV Cing ChAn

MAy (nay ld Cdng ty CP Chng
Chdn Mdy)

Tht qu!

O4l20l5 d6n nay Cdng ty CO phAn Cdng Chdn Mdy
Thdnh vi6n Ban

ki6m sorit
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

CẢNG CHÂN MÂY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

(Dùng cho người ứng cử hoặc người được đề cử 

là thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát) 

 

 

1. Họ và tên: Nguyễn Công Định;  Giới tính  (Nam/nữ): Nam 

2. Ngày sinh: 05-05-1982; Nơi sinh: Cương Chính, Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 

3. Quốc tịch: Việt Nam 

4. CMND/Căn cước số: 033082004969; Ngày cấp: 29/05/2018;  Nơi cấp: Cục Cảnh 

sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư 

5. Địa chỉ thường trú: Cương Chính, Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. 

6. Chỗ ở hiện tại: Lô 127C3 Khu ĐTM Đại Kim, Định Công - Đại Kim, Hoàng Mai 

Hà Nội. 

7. Trình độ văn hoá: Thạc sỹ 

8. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế - Chuyên ngành Kế Toán 

9. Quá trình công tác:  

Từ năm 2003 

đến năm 2020 
Đơn vị công tác Chức vụ 

Từ tháng 9/2006 - tháng 

6/2011 

Công ty TNHH Giao thông Đông 

Hưng, Hưng Yên 
Nhân viên 

Từ tháng 9/2011 - tháng 

9/2013 

Ban Tài chính kế toán-Tập đoàn 

Công nghiệp tàu thủy Việt Nam 
Chuyên viên 

Từ tháng 10/2013 - 

tháng 2/2020 

Ban Tài chính kế toán - Tổng công 

ty Công nghiệp tàu thủy 
Chuyên viên 

Từ tháng 02/2020 đến 

nay 

Văn phòng - Tổng công ty Công 

nghiệp tàu thủy 
Chuyên viên 

10. Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu, trong đó: 

- Cá nhân trực tiếp sở hữu: 0 cổ phiếu 

- Cá nhân được đại diện quản lý phần vốn góp: 0 cổ phiếu 

11. Những người liên quan đang nắm giữ cổ phiếu của CMP:  .......................................  

12. Hành vi vi phạm Pháp luật (nếu có): ..........................................................................  

13. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty (nếu có):..............................................  

14. Các khoản nợ với Công ty (nếu có): ...........................................................................  

15. Lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): .....................................................................  

Tôi xin cam đoan có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm 

quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của 
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pháp luật và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin 

chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

  Huế ,ngày 31 tháng 03 năm 2020 

Người khai 

 

 

 

 

Nguyễn Công Định 
 













 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY 

Ngày 07 tháng 5 năm 2020 
 

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

NHIỆM KỲ 2020-2025 

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử: 

- Tên cổ đông          : Nguyễn Văn A 

- Mã số cổ đông         : CMP123 

- Số cổ phần sở hữu và đại diện       : 20.000 

- Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025   : 03 

- Tổng số phiếu được quyền bầu              : 60.000 

2. Phần bầu cử: 

Stt Họ và tên Số phiếu bầu 

1 Nguyễn Văn B 10.000 

2 Nguyễn Văn C 25.000 

3 Nguyễn Văn D 25.000 

 Tổng cộng (không quá 60.000) 60.000 

3. Hướng dẫn: 

- Cổ đông có quyền biểu quyết hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho từ 1 

đến 3 ứng viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ thành viên nào. 

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên cộng lại không được quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi 

ở phần thông tin cổ đông. 

- Không bầu cho ứng viên nào phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu bầu của ứng viên đó. 

- Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ tín nhiệm của cổ đông 

đối với ứng viên đó. 

Cổ đông/Người được ủy quyền 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 



 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY 

Ngày 07 tháng 5 năm 2020 
 

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

NHIỆM KỲ 2020-2025 

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử: 

- Tên cổ đông         : Nguyễn Văn A 

- Mã số cổ đông     : CMP123 

- Số cổ phần sở hữu và đại diện        : 20.000 

- Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025   : 05 

- Tổng số phiếu được quyền bầu                      : 100.000 

2. Phần bầu cử: 

STT Họ và tên Số phiếu bầu 

1 Nguyễn Văn B 20.000 

2 Nguyễn Văn C 15.000 

3 Nguyễn Văn D 15.000 

4 Nguyễn Văn E 20.000 

5 Nguyễn Văn F 30.000 

 Tổng cộng (không quá 100.000) 100.000 

3. Hướng dẫn: 

- Cổ đông có quyền biểu quyết hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho từ 1 

đến 5 ứng viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ thành viên nào. 

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên cộng lại không được quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi 

ở phần thông tin cổ đông. 

- Không bầu cho ứng viên nào phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu bầu của ứng viên đó. 

- Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ tín nhiệm của cổ đông 

đối với ứng viên đó. 

Cổ đông/Người được ủy quyền 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 



PHIẾU BIỂU QUYẾT 
 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY 

Ngày 07 tháng 5 năm 2020 
 

 

                 Cổ đông: Nguyễn Văn A    

                Mã số CĐ: CMP123 

 

 

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT: 

100.000 

 

 

Trong đó:  - Số CP sở hữu: ABC  
- Số CP được ủy quyền: XYZ 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

CẢNG CHÂN MÂY 

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 5 năm 2020 

NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây; 

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ngày 07/5/2020, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 72/BC-CM ngày 18 tháng 3 năm 2020 về 

hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020, 

một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2020 như sau: 

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 nhuận sau thuế:  : 4.578.000.000 đồng; 

- Nộp ngân sách  : 3.400.000.000 đồng. 

1.3. Kế hoạch lao động việc làm (không bao gồm người quản lý) 

- Tổng số lao động đầu kỳ 2019 : 278 người. 

- Lao động dự kiến tuyển mới : 15 người. 

- Tổng số lao động cuối kỳ 2019 : 293 người. 

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

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán ngày 13 

tháng 03 năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây. 

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 10/BC-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2020 

của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác quản lý, chỉ 

đạo và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020. 

Điều 4. Thông qua Báo cáo số 04/BC-BKS ngày 17 tháng 3 năm 2020 của 

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác kiểm soát năm 2019. 








		2020-04-24T19:42:46+0700




