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TONG CONG TY BAO DAM 

AN TOAN HANG HA! MIEN NAM 
MST: 3500101379 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dôc Ip — Tir do — Hnh phüc  

BAO CÁO DANH GIA yE KET QUA THVC HIN KE HOCH 
sAN XUAT KINH DOANH HANG NAM VA 03 NAM GAN NHAT 

(Kern theo Báo cáo soA,9/TCTBDATHHMN-KTKHngày,tO  tháng6 nárn 2018 
cüa Tong cOng ty Báo dam an toàn hang hái mien Nam) 

Nãm báo cáo 2018. 

1. Tlnh hlnh san xut kinh doanh và du tu' phát triên 03 nám trtrcrc 

a) Thyc hin các chi tiêu ké hoch. 

Tng cong ty Bão dam an toân hang hài min Nam thrçic Nba nrnfcc giao 
nhimv'ç quãn 1 v'iing biên tü phIa Nam cay den biên Sa Hunh, tinh Quãng Ngai 
vào den bet vüng biên tinh Kiên Giang vâi 52 den hâi ding, 25 tuyên luông; thrc 
hin nhirn vi cung cap djch vi dan tàu biên ra vào các cãng, khu neo du tàu, 
khu chuyêntài dôi viii tuyên dn tàu bat buc, thrc hin cong tác triic vrt ciru h. 
Den th&i diem hin tai  TOng cong ty có 06dm vi hch toán phii thuc, 05 Cong ty 
TN}II-1 MTV do Cong ty nãm giü 100% von diêu l hot dng trong linh vi:rc cong 
Ich hoa tiêu hang hài, 02 Cong ty con do Cong ty m näm quyên chi phôi hoat 
dng trong flnh virc thiét bj báo hiu hang hãi và cOng ty cô phãn Xây dirng cOng 
trInh hang hãi mien Nam, 02 Cong ty lien kêt hot dng trong linh vrc tri1c vót 
cru h và gia cOng dóng mài, sira chUa phao báo hiu hang hâi và phucmg tin 
thüy, Các Cong ty con và COng ty lien két dêu hot dng trong các linh vçrc lien 
quan den ngành nghê san xuât kinh doanh cüa lông cOng ty, các tri s& van phông 
lam vic cüa Tong cong ty và các don vi thãnh vién dt các tinh, thãnh phô Ha 
Nôi, Khánh Hôa, BInh Djnh, Ba Rja-Vung Tàu, TP. Ho ChI Minh và Can Tha. 

D,c bit hn nUa là Tng cOng ty duqc giao quãn l, vn hành các tram den 
trén khu virc Quân dào Tru&ng Sa, dja bàn dc bit khó khàn, xa xoi, hêo lánhvà 
hêt sirc nhy cam, hin có nhiêu quOc gia trong khu virc cüng tuyên bô chü quyên; 
nên ngoài cht'rc nàng h trg tàu thuyên hành hâi an toàn trên khu vrc, các cay den 
biên tai  day là nhüng cOng trInh dan s11 trên bien, to thành nhüng ct moe hêt sirc 
quan trçng dê xac djnh du&ng co sO trên biên, khang djnh chü quyên thiêng liêng 
cüa To quOc ta dOi vi Quãn dão nay. 

Các nhim vii B Giao thông vn tâi giao, Tong cOng ty dêu triên khai thirc 
hin tOt, tü cOng tác vn hành h thông báo hiu den biên, luOng tàu biên, djch vi 
d tàu ra vào cãng, trl:ic vót cru h trên biên den cOng tác nao  vet duy tu các 
tuyên luông hang hâi, khâo sat thirc hitn thông báo hang hài, xây dimg các cOng 
trmnh hang hãi, bâo dam cho tàu thuyên ra vào an toan cá ngày dêm, khOng dé xay 
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ra c hang hâi nào xây ra do 1i cüa báo hiu hang hâi, 1i cüa Hoa tiêu dn 
tàu,. 

Tng cong ty luôn tim mi bin pháp khc phiic nhüng khó khn d hoàn 
thành tot nhim v duçic giao, d&i sOng CB-CNV thrçic bâo dam, thu nhp on djnlI. 

b) TInh hInh thyc hin các dr an, nhim vi trng diem 
Can cr Quyt djnh s 11 66/QD-TTg ngày 14/7/201 1 cüaThü tixóng ChInh 

phü ye vic phê duyt Dê an phát triên BDATHH Vit Nam den nãm 2020, tam 
nhin den näm 2030. Trên ca sâ do B Giao thông 4n tãi phê duyt chiên lucic 
phát triên, Tong cong ty Bão dam an toàn hang hâi mien Nam dã to chrc thirc hin 
các nhiêm vu, Cu the nhu sau: 

Dã và dang du tu mâi, nâng cp, phát trin h thng báo hiu hang hài 
truyên thông, h thông báo hiu hang hãi vô tuyên (AIS). Hài dO din th và các 
tram quan träc thüy hâi van tir dng trên các tuyên Iuông trQng diem: Sal GOn — 
Vüng Tàu, Ving Tàu -Thj Vâi, Soài Rap,  Van Phong...; 

T.p trung du tu m&i, nârig cp, phát trin h thng bao biu hang hâi trén 
biên dâo d.c bit là các dènbiên trên quân dáo Tnr.ing Sa dê gop phãn bão v chü 
quyên, quyên chü quyên quOc gia trên biên, dâo; 

Du tu trang thit bj chuyên ngành, co s& ha tang thit yu ph1ic vii cOng tác 
Bào dam an toàn hang hái; 

Xây dçmg và trin khai thirc hin hiu qua k hoach dào tao  hang hang nàm 
cüa Tong cong ty tao  nguôn nhân 1irc cO khã näng áp diing khoa h9c cOng ngh 
tiên tiên trong 1mb virc Bâo dam an toàn hang hâi, Hoa tiêu hang hãi; Hang näm 
xay drng phuong an phôi hçp dào tao  Hoa tiêu hang hãi giüacác cong ty Hoa tiêu 
hang hãi thuc Tong cong ty; Thrc hin cong tác luãn chuyên dOi v&i cong nhân 
lam vic tai  các tram den biên thuoc khu virc quân dão Tri.thng Sa; Dông thai xay 
dijng kê hoach dOi mai, cüng cO to chirc, b may quân 1' cho phü hçip vai nhim 
vi cüa TOng cOng ty trong tirng giai don phát triên; 

Tang cumg hqp tác vai các tO chüc quôc tê và khu virc v Bào dam an toàn 
hang hãi nhäm nâng cao vj the quOc gia trong khu vrc và trén the giOi; tiêp cn 
trInh d k5 thut cao và hcp tác phát triên trong limb vrc Bâo dam an toàn hang 
hãi; 

Gop ph.n thrc hin quyn và nghTa vçi cüa quc gia có bin di vài cac 
diêu uâc quOc tê ma Vit Nam dã k ket và gia nhp, khang djnh chü quyên, 
quyên chü quyên quOc gia trên biên dão cUa nuóc Cong  hOa xâ hi chü nghia Vit 
Nam; 

Nghiên c1ru du ti.r phát trin các djch vi h trçl hang hái nhu: H thng 
nhn dng tr dng (AIS);H thông djnh v toàn câu vi sai (DGPS); H thông hâi 
do din tir (ENC); H thông thông tin dja l (GIS); ... theo tieu chuãn hin dai 
nhäm hu&ng t&i hoàn thin rnOi trithng hang hái din tü "E-navigation" theo yêu 
câu cüa TO chi.rc hang hãi quOc te IMO; 

Kinh doanh có hiu qua, bão toàn va phát trin von Chü sa hüu du tlx tai 
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Tong cong ty và tai  các doanh nghip lien k&; hoàn thãnh các nhim vi do Chü s& 
hüu giao; 

Tn ding th mnh các ngành ngh chInh, Tng cong ty m rng sn xut 
kinh doarih ngoài nhim vi cong Ich gop phân tang thu nh.p cho ngithi lao dng 
và tIch lüy nguôn von tái dâu tu. Phãn dâu tr& thãnh mt trong nhüng &m vj hang 
dâu cung cap djch vi trçn gói EPC (EC) hoc mt phãn cüa các d%r an trong linh 
vrc hang hài v&i san phâm và dch vii có chat luvng cao, giá cã canh  tranh dê dáp 

ng nhu câu cüa khách hang trong và ngoài ngành. 
a) Thuân I9'i, khó khãn 
* Thun lç'i 
Dâng Uy Tng Cong ty, Hi dng thành viên, tp th Ban lãnh dao  và 

CBCNV trong Tong cong ty dã doàn kêt, gii) vng on djnh ye mçi m.t, cirig nhau 
phân dâu hoàn thành các nhim v11 duqc Nhà nithc giao. 

Tong cong ty luôn nhn duqc sir quan tam, üng h, giüp dâ và tao  diu kin 
cüa các ngành, các cap, các cci quan hthi quan tir Trung i..rang tói dja phumg, dc 
bit là cüa B Giao thông 4n tài, Cic Hang hâi Vit Nam, Tinh Ba rja-Vi3.rig Tàu 
và UBND TP.Vüng Tàu cüng các dja phuang nai Tong cong ty dóng tri1 si. Day 
là diêu kin thu.n lqi cho hoat dng san xuât kinh doanh cüa Tong cong ty, gop 
phân vào sr phát triên ben v'rng cüa ngành BDHH, op phãn thirc hin thành cOng 
chiên lugc phát triên kinh tê biên, bâo v chü quyên, quyên chü quyên, an ninh 
quôc phông trén biên cüa Dàng và ChInh phü dã dê ra, tao  dng 1irc cho qua trInh 
hi nh.p kinh tê Quôc tê nhanh chóng cüa Tong cOng ty. 

Di ngU CBCNV luôn c g.ng h9c tip, nghiên c1ru, nâng cao trInh d 
chuyên mon nghip vi, có thüc tO chüc k 1ut, doàn kêt ni b, yêu ngành, yêu 
nghê. Ngithi lao dng có tay nghê, có trinh d chiêm t' trng ngày càng cao. 

Các ch d chInh sách di vOi ngi.thi lao dng, c ch diu hành boat dng 
SXKD cüa Tong cong ty di.rçic bO sung hoàn thin vâ ti'rng buâc dôi mi là ci s&, 
tiên de dê nâng cao hiu qua SXKD, dam báo yêu câu ye thi gian và chat luqng 
hoàn thành các nhim vi diiqc giao. 

* Khó khán 
TInh hInh th&i ti& nhüng nàm gn day có nhiu din biên phüc tap,  s 

hrqng con bAo và áp thâp nhit dcci nhieu, ãnh hithng t&i boat dng san xuât kinh 
doanh cüa Tong cOng ty, gay ra nhiêu sr cO dt xuât do thiên tai bão lü phâi khàc 
pliçic, dc bit là khu vrc mien Trung. 

Vi muc tiêu hoàn thin h thng bao hiu hang hãi, nâng cp co sà ha tng, 
trang thiêt bj BHHH theo Dê an phát triên BDATHH djnh hirâng den nàm 2020, 
tam nhIn den näm 2030 dã dirqc Thu tithng ChInh phü yà chién lucic B Giao 
thông vn tãi phê duyt, my nhiên do nhüng khó khãn ye nguOn kinh phi thirc hin 
nên Tong cOng ty chtra the triên khai duçic các cOng trInh, dir an và các san phâm 
trong Dé an. 

c. Triên vQng và k hoich trong tirolig Iai 
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- Tiêp t1ic thirc hin các giâi pháp dâ diiçc phê duyt trong Quyêt djnh 
4597/QD-BGTVT nhäm thrc hin thành cong Chiên 1uçc, kê hoach  san xuât kinh 
doanh và kê hoach  dâu tu phát triên 5 nm giai doan 2016-2020, tp trung mt so 
các giâi pháp sau: 

- Tip tçtc nâng cp, hoàn thin h thng bao hiu hin có, thit 1p mi h 
thông báo hiu a các vilng biên và các tuyên luông hang hâi phü hçp vai yêu cau 
cüa h thông càng biên; thiêt 1p h thông báo hiu hang hãi vô tuyên; dâu tx dông 
b các c si san xuât phi trg, các cci s& diêu hành quãri 1, các trang thiêt bj, 
phiiong tin ph'çic vi.1 quân 1 và san xuât phân 

- Tip tic d nghj cp có thm quyn hoàn thin h thng van ban pháp 1ut, 
tiêu chuân, quy chuân k thut và Co chê, chInh sách ye Bâo dam an toàn hang 

- Tip tçic du tir mâi, nâng cp, phát trin h thng bao hiu hànghài trên 
biên dão dc bit là các den biên trên quân dâo Trumg Sa dê gop phân khàng djnh 
chü quyên, quyên chü quyên quôc gia trên biên dào; 

- Tiép tic phát trin tao  ngun nhân lirc có khà nang áp dçing khoah9c cong 
ngh tiên tiên trong linh virc Bào dam an toàn hang hâi; dôi mói, cüng cô to chüc, 
b may quàn l cho phü hqp vai nhim vi trong tIrng giai doan phát triên; 

- Tang cuang hi nhp quc t& tham gia cáct chrc quc t và khu vrc v 
Bào dam an toàn hang hái nhäm nâng cao vj the quôc gia trong khu vrc và trên the 
giOi; tiêp c.n trInh d k5 thut cao và hqp tác phát triên trong 11'nh virc Bào dam an 
toàn hang hâi; tang cixang quan h quôc tê, hçp tác quôc tê dê Bão dam an toàn 
hang hài gop phân bâo v chü quyên quôc gia trên biên dão; 

- Thrc hin quyn và nghTa vçi cüa quc gia có bin di vai các diu uâc 
quôc tê ma Vit Nam dA k kêt và gia nh.p, khàng djnh chü quyên, quyên chü 
quyên quôc gia trên bién dão cüa nuót Cong  bOa xã hi chü nghia Vit Nam; 

- Tang cuang dào tao  di ngü Hoa tiêu nhm tao  ra di ngü Hoa tiêu có 
trInh dO chuyên mOn, nghip vi1 ngang tam v6i các nuóc trong khu vrc và trên the 
giai nguôn dáp 1rng djch vi cOng Ich Hoa tiêu hang hãi chat lucing cao mang dang 
cap quOc te; 

- Kinh doanh có hiu qua, bào toàn và phát tri&i vn Chü sa hüu du tu tai 
Tong cong ty và tai  các doanh nghip lien két; hoàn thành các nhim vi do Chü s& 
hthi giao; 

- T.n ding th manh  các ngành ngh chInh, Tng cong ty ma rng san xut 
kinh doanh ngoài nhim vi cong ich gop phân tang thu nhp cho nguai lao dng 
và tIch lüy nguOn von tái dâu tu. Phân dâu tr& thành mOt  trong nhüng don vj hang 
dâu cung cap djch vi tr9n gói EPC (BC) hoc mOt  phân cüa các d'r an trong linh 
vrc hang hâi vai san phâm và djch v có chat luqng cao, giá câ c?nh  tranh dê dáp 
irng nhu câu cüa khách hang trong và ngoài ngành. MOt so chi tiêu ye hoat san 
xuât kinh doanh cUa Tong cOng ty duçc the hin tai  biêu sau: 
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TT Ni dung DVT 

Giá trj 
thirc hiên 

. 
nam 
2015 

Giá tn 
thi'c hin 
nám 2016 

Giá tn 
thirc hin 
nám 2017 

U'rc thirc 
hin nãm 
báocáo 

1 Tngdoanhthu 
Triu 
dông 

996.805 1.083.156 1.077.963 1.195.652 

2 Tng lqi nhu.n 
truâc thu 

Triu 
dng 

56.964 57.000 114.420 115.000 

3 Np ngân sách 
nhà Nucc 

Triu 
dng 

147.786 148.981 188.976 190.000 

4 Tng1aodng Ngithi 1.261 1.297 1.336 1.397 

5 Tong qu 
hrcing 

Triu 
dng 

234.602 233.380 318.297 277.056 

2. Tlnh hInh du tir ti các cong ty con 

a) Danh sách các cong ty con do Tong cong ty Báo dam an toàn hang hâi 
mien Nam näm gict trén 50% von diêu 1 

- Cong ty TNHH MTV Hoa tiêu hang hãi khu vrc I; 

I 
- Cong ty TNHH MTV Hoa tiêu hang hâi khu v,rc VIII; 

- Cong ty TNHH MTV Hoa tiêu hang hâi khu virc IX; 

- Cong ty CP Thit bj báo hiu hang hâi min Nam; 

- Cong ty CP xây dirng hang hãi min Nam. 

b) TInh hInh dAu tu cüa doarih nghip vào các cOng ty nay chi ti& tai  phi 
1iic 02 dInh kern. 

c) Tom tt hot dng cUa các cong ty con 

- Cong ty TNHH MTV do Cong ty mc nm gitt 100% vn diu 1. 
Trong näm 2017, các Cong ty Hoa tiêu hang hâi dã thirc hin tOt cOng tác 

dn 23.462 1uçt tàu ra vào các càng trong khu vtrc duçic giao quãn 1, dam bão an 
toàn tuyt dôi ye ngui, hang hóa và các phung tin, không có tai nn hang hái 
nào do 1i cüa Hoa tiêu hang hái gay ra dáp üng duqc yêu câu ye an toàn hang hâi, 
an ninh hang hâi và phOng ngüa ô nhim mOi tnthng. 

Cong tác dM mdi, (mg dirng khoa h9c k thu.t vào san xuât luOn duçic chü 
trcng bang vic lrng diing dua thiêt bj h trçl hoa tiêu dn tàu (PPU) vào cOng tác 

- Cong ty TNHH MTV Hoa tiêu hang hài khu vrc V; 

- Cong ty TNHH MTV Hoa tiêu hang hài khu vçrc VII; 
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d&n tàu. Day là nhüng thi& bj hin dai  du'çc boa tiêu trén th gii s1r diing rng 
rãi, thit bj dc bit htru diing trong cong tác dn tàu khi diu kin tm nhln kern, 
phài tránh va và két hçp hiu qua v&i ENC do Tong cong ty xây dirng; áp diing 
tiêu chuân chit lucmg ISO 900 1-2008 vào quân 1, gop phân nãng cao chat lixqng 
giài quyêt cong vic, tiêt kim thii gian lam vic. Ngoài ra, các Cong ty Hoa tiêu 
con thung xuyên tO chüc các l&p h9c nâng cao trInh d ngoi ngü cho di ngü 
hoa tiêu, Hoa tiêu tharn dir các kbóa h9c quân trj nguOn lirc buOng lái (BRM) 
và Shiphandling theo chCrng chi quc té, thirc hin phucing an phôi hcip dào tao, 
hun 1uyn di ngü boa tiêu hang hài giira các cOng ty boa tiêu hang hài, rn rng 
giây phép vüng hoat  dng dn tàu cüa Hoa tiêu trong phm vi do Tong cong ty 
quàn l. 

- Các cong ty CP do Cong ty mc có vOn gop chi phOi: 
Các san ph.m chInh cüa Cong ty mang tInh dc thü, chü yêu cung cap các 

dch vti phii trçl phc vi cOng tác quail 1 4n hành h thng den biên và lung 
hang hãi nhix: san xut, süa chüa thithng xuyên thit bj báo hiu hang bài, cOng 
trinh, vi vy vic tiêp cn thj tnräng cOn gp nhiêu khó khän. TInh den 31/12/2017 
Tng cong ty dã thoái 100% vn tai  Cong ty CP xây dirng cOng trInh hang hài 
min Nam. 

- TInh hmnh tài chInh tai  các cOng ty con nhu sau theo phii liic 03,04,05 dInh 
kern 
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Phi Itic 02: TInh hInh du tu ti cãc cong ty con do tng cong ty chim c phân chi phi 

TT Têii doanh nghip Tlnic hiên närn 2015 Thuc hin nlni 2016 Thyc Iiin nm 2017 UOc thuc hin näm 2018 

Vimn then 
I (t5' ding) 

A 
i y Ic von 
gop cua 
cong ty 
mc (%) 

Tong von 
du tn (t 

uong) 

. Von dieu 

( 
dimng) 

Ty lê vn 
gop cua 

cOng ty mc 
(%) 

Tong von 

( 
dng) 

. Von then 

A dong) 

T' I vn 
gop cua 
cOng tY 
mc (%) 

A Tong von 
th• (t 

dng) 

. Von theu 

dng) 

T' i vim 
gop cua 
cOng ty 
mc (%) 

A Tong von 
d U (t 

A dong) 

COng ty con do Lông ty mc nm giO 100% vimn 
then Ic 

I COngtyTNHH MTV Hoatiêu khu vuc 1 215,9 100 216,2 215,9 100 221,3 215,9 100 230,1 215,9 100 230,1 

2 COng ty TNI-IH MTV 1-ba tiêu khu vuc V 32,0 100 30,5 32,0 100 30,5 32,0 100 30,5 32,0 100 30,5 

3 COng tyTNHH MTV Hoatiêu khu vrc VII 19,0 100 18,1 19,0 100 18,5 19,0 100 18,6 19,0 100 18,6 

4 COng ty TNHH MTV Hoa tiêu khu vc VIII 22,3 100 20,9 22,3 100 20,9 22,3 100 20,9 22,3 100 20,9 

5 Cong ty TNI-11-I MTV 1-boa tiêu khu vrc IX 37,8 100 35,4 37,8 100 35,4 37,8 100 37,0 37,8 100 37,0 

II COng ty CP cO vimn gOp chi phimi 

I COngtyThitbbáohiuhànghOirninNam 5,1 93,62 4,7 5,1 93,62 4,7 5,1 93,58 4,7 5,1 93,58 4,7 

Cong ty CP Xây di,xng cong trinh 

hang hâi rnin Nam 
4,0 67,95 2,7 4,0 67,95 2,7 

C) 
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Phui lye 03: TInh IiInh tài chInh ti các Cong ty ty con nàin 2015 

TT Chi tiêu 
VON 

D1EUL1 
Giá tn du tir 

ngay 01/01/2015 

Phát sinh 
Giá tn du tLr 

31/12/2015 

T5 I 
von gop 

(%) 

Loi nhuân 
du'çrc chia 

cua näni báo 
cáo 

Ty I LN 
thrçrc chia 
trên vn 

du tir (%) Tang Giãm 

1 2 3 4 5 6 7 8 (9)=(8)/(6) 

I Cong ty con 324.317.585.057 5.552.243.946 (1.362.629.180) 328.507.199.823 200.000.000 

1 Cong ty TNHH MTV Hoa tiêu khu virc I 215.872 210.966.909.858 5.263.136.583 216.230.046.441 100% - 

2 Cong ty TNHI-I MTV Hoa tiêu khu vrc V 32.044 30.467.333.45 1 - 30.467.333.45 1 100% - 

3 Cong ty TNHH MTV 1-ba tiêu khu virc VII 18.971 17.811.072.081 289.107.363 18.100.179.444 100% - 

Cong ty TNHH MTV Hoa tiêu khu VlrC 
VIII 

22.286 20.860.244.08 1 - 20.860.244.08 1 100% - 

s Cong ty TNHH MTV Hoa tiêu khu virc IX 37.828 35.403.696.406 - 35.403.696.406 100% - 

H Cong ty CP cO v6n gOp chi phi 

6 COng ty CP Thit bj BHHH mien Nam 5.050 5.026.284.598 - (298.584.598) 4.727.700.000 93,62% 200.000.000 4,23% 

COng ty CP Xây dirng cOng trinh 
hang hal rnin Nam 

4.000 3.782.044.582 (1.064.044.582) 2.718.000.000 67,95% - 0,00% 
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Ph hic 04: Tiiili hInh tãi cliInh ti các Cong ty ty con närn 2016 

STI' Ten cong ty con, cOng ty lien kt Näm truOc 
Ti thii 
dim 

31/12/2016 

Näm 
truOc 

Ti th&i 
dim 

31/12/2016 
Vn Diu 1 

Vn chii 
so hQu cua 

cOng ty 
con,cOng 
ty lien kt 

Doanh thu Lci nhuân sau thu 

C tc 
hoc Içii 

duçc 
chianám 
báo cáo 

T 1 lçri 
nhun dtroc 

cliia trén vn 
duttr(%) 

Nárn 2015 Närn 2016 Nám 2015 Nám 2016 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)=(13)I(4) 

I Côngtycon 328.111 334.100 336.051 334.100 

CongtyTNHl-IMTV IIoatieu 
khuvrc1 

215.834 221.325 100,00 100,00 215.872 221.325 125.591 127.627 20.603 20.233 0,00% 

2 
CongtyTNHl-1 MTV lloatieu 
kim vc V 

30.467 30.467 100,00 100,00 32.044 30.467 2 1.250 30.622 1.773 2.586 0,00% 

3 
COngtyTNHH MTV Hoatiêu 
khu vrc VII 

18.100 18.537 100,00 100,00 18.971 18.537 11.780 11.371 1.667 1.716 0,00% 

4 
COngtyTNHHMTV Hoatiêu 
khu virc VIII 

20.860 20.921 100,00 100,00 22.286 20.921 13.404 15.251 1.071 1.211 0,00% 

COngtyTNHH MTV HoatiOu 
khu vrc IX 

35.404 35.404 100,00 100,00 37.828 35.404 16.559 16.078 1.889 1.834 0,00% 

III Cong ty CP cé vn gop chi ph6i 

6 
COngtyCPThitbjBI-1HI-1 
min Nam 

4.727,7 4.727,7 93,62 93,62 5.050 4.727,7 8.879 10.328 335 181 250 5,29% 

7 
COngtyCPXâydijngcOng 
trinh hang hãi rnitn Nam 

2.718 2.718 67,95 67,95 4.000 2.718,0 6.033 8.840 (1.048) 50 0,00% 



Phu luc 05: TInh hInh tài chInh ti các Cong ty ty con nárn 2017 

SiT Ten cong ty con, cOng ty lien k& Näm tnr6c 
Tai th&i 
dim 

31/12/2017 

Nãm 
truüc 

T?i thai 
dim 

31/12/2017 
Vn Diu 1 

V6n chCi 
sâ hfhx cua 

Cong t)' 
con,cOng 
tyliênkEt 

Doanh thu Lçi nhun sau thud 

C tic 
hoc lçi 
nhun 

thrçrc chia 
nämbáo 

cáo 

T I Içii 
nhuân throc 

chia trên v6n 
dutu(%) 

Näm 2016 Nãm 2017 Näm 2016 Näm 2017 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)(13)/(4) 

I Cong ty con 289.777 325.429 332.051 341.8 18 

COngtyTNHHMTV Hoatiêu 
khu virc I 

191.380 215.872 100,00 100,00 215.872 230.132 127.627 209.885 20.233 55.269 17.682 8,19% 

2 
COngtylNHHMlVHoatiêu 
khu virc V 

27.649 30.467 100,00 100,00 32.044 30.467 30.622 24.546 2.586 1.814 0,00% 

3 
CongtyTNHH MTV Hoatiéu 
khu vtrc VII 

16.672 18.100 100,00 100,00 18.971 18.564 11.371 10.126 1.736 1.010 0,00% 

Cong tY TNHH MTV Hoa tiêu 
khu vrc VIII 

19.181 20.860 100,00 100,00 22.286 20.934 15.251 15.032 1.211 713 0,00% 

Cong ty TNHH MTV Hoa tiêu 
khu vrc IX 

30.167 35.404 100,00 100,00 37.828 36.995 16.078 24.390 1.834 5.305 1.092 3,08% 

III Cong ty CP có v6n gOp clii phoi 

6 
CongtyCPThitbjBHHH 
min Nam 

4.727,7 4.725,7 93,62 93,58 5.050 4.725,7 10.328 10.543 181 365 135 2,86% 



BQ GIAO THÔNG VN TAT CQNG HOA XA HQI CHU NGHtA VIT NAM 
TONG CONG TY BAO DAM Dc lap — Tir do — Hanh phñc 

AN TOAN HANG HA! MIEN NAM 
MST: 3500101379 

BAO CÁO KET QUA THVC  HIN CÁC NHIM VV  CONG ICH 

VA TRACH NTIIM xA 119! NAM 2017 

(Kern theo Báo cáo só/1&J/9 /TCTBDATHHMN-KTK[-Ingày2O thángnám 2018 
cza Tong cOng ty Báo darn an toàn hang hái mien Narn) 

I. MQT sO CHI TIEU VA NTIIM VJ CONG I CII 
A A A • A , 

Bieu m9t so chi tieu ye nhiçm vi cong ich 

TT Danh muc nhiêm vu 
K 

hoch 
T1urc 
hiçn 

T l 

T l 
so vói 
cting 

ky 
nãm 

triroc 

1 Khôi lucmg, san luçing 
san phâm djch vi cong 
Ich thrc hin trong näm 

- Quân 1 van hành den Den 52 52 100% 100% 

- Quân 1 v.n hành 
luông 

Lung 24 24 100% 104% 

- Khâo sat 1ung phc vit 
ra thông báo hang hãi 

Lung 23 23 100% 105% 

- Nao vet duy tu luông 
(tr NSNN) 

Tuyn 
luOng 

5 2 40% 40% 

- Hoa tiêu hang hái Luot tàu 22.020 23.462 107% 106% 

2 Khôi luqng, san 11.rqng 
san phâm djch vi cOng 
Ich bj lOi, không dat 
yeu cau 

- - 

3 Chi phi phát sinh lien 
quan den các san phãm, 
djch vi cong ich thrc 
hin trong näm 

- - 
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4 Doanh thu thiic hiên 
các san phâm djch vçi 
cong Ich trong näm 

930.685 939.687 101% 95% 

* K hoch nàm 2017 nao  vet 05 tuyên luông, do diéu kin khách quan 
chuyên tiêp 03 tuyên thrc hin trong näm 2018 

II. TRACH NHIM XA HOI CUA DOANH NGHIP 

1) Trách nhim bão v môi tr.rông: 

lông cOng ty thixng xuyén tuyên truyn, vn dng can b, cOng nhãn viên, 
ngu&i lao dng cüa Tong cong ty tham gia bão v mOi trung, giü gin v sinh mOi 
tru&ng; sirdiing hçp 1, tiêt kim tài nguyen thiên nhiên; giàm thiêu, tái sir ding 
rác thai; tiêt kim và nâng cao hiu qua sü diing tài nguyen thién thiên nhiên trong 
hoat dng bâo dam hang hái, thrc hin cong tác bâo v môi tnrông theo dñng quy 
djnh pháp lut. 

2) Trách nhim dóng gop cho cong tác phong trào, xã hi: 

Là doanh nghip, ngoài vic tp trung SXKD, hoàn thành k hoch giao và 
chäm lo d&i sOng cho ngithi lao dng, trong nàm qua, lông cong ty con tIch circ 
tham gia cong tác xâ hi, tr thin. Tiêp nOi truyên thông tot dçp "uOng nuâc nh9 
ngun", "tucing than, tuung ái", nãm 2017, chInh quyên phôi hcTp vói cOng doàn các 
cp chi gn 2,5 t dng cho các hot dng xã hi, tr thin. Nguôn kinh phi disçic 
trich tr Qu5 phüc lcii cüa Tong cOng ty, các dan vj và 4n dng nguOi lao dng 
dóng gop. Trong do, nôi bt nhu quyén gop üng h Qu Xã hi - tir thin Cong 
doàn GTVT VN (han 817 triu dông) và mt so hoat dng khác nhu: 

- Tng qua cho b di và ngi.ri lao dng lam vic tai  qu.n dâo Trt.r&ng Sa. 

- Ung h dng bào lay Bc bj thit hi do lü hat. 

- Tng qua cho các cháu thiu nhi ti huyn Châu Dirc theo chixang trInh 
"Xuân yêu thuong", các gia dInh có khó khän ti xa Suôi Rao, huyn Châu fXrc và 
xa HOa Hôi, huyn Xuyên Mc theo chuang trInh cüa Hi chü thp dO; thm và 
tang qua cho tré em nghèo có hoãn canh khó khàn tai  huyn Ian Thành. 

- Khám phát thu& tInh nguyen,  tng qua cho gia dInh khó khàn, tré em 
nghèo, ngu&i già neo dan xâ HOa Blnh, huyn Xuyên Mc và xã Tóc Tiên, huyn 
Tan Thành, tinh Ba Ra — Vüng Tàu. 

- Tang qua cho ngtii khuyt t.t tinh Ba Ria — Vüng làu. 

- Ung h Qu Chung mt uc ma, Qu h9c bng Vr A DInh, Hi Nba báo. 

- Cong doàn Cong ty BDATHH Nam Trung B dã vn dng DVCD dóng 
gop tiên dé thãm hôi, tng qua cho h9c sinh nghèo, ba Mc Vit Nam anh hung tai 
các xã thuôc tinh Khánh HOa. 

- COng doàn COng ty BDATHH Biên dOng và Hài dâo t chüc di thäm hOi 
Hi trai trê mô côi, gia dInh khó khãn phung 12, thành phô Vüng làu. 
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- Cong doàn Xi nghip Khão sat HHMN üng h bp an cho các cháu tai  bnh 
vin Ung Buàu, üng h quãn áo am cho dông bào các tinh bj bào Iü, mien nüi. 

- Cong doàn COng ty BDATHH Dông Nam B phi hcip v&i Cong doàn cp 
trên h trçl xây dmg nhà a cho nguai lao dng nghèo. 

- Cong doàn Cong ty Hoa tiêu hang hãi Khu virc I phi hcip vai Doàn thanh 
niên Cong ty thäm, tng qua cho bnh nhãn nghèo t?i  Bnh viên Ung Bthu 
TP.HCM; thäm tng qua cho tré em Ca nhô ti Ving Tàu... 

3. Trách nhim vói nhà cung cap: 

Tng cOng ty luôn th1rc hin t& trách nhim vâi nhà cung cp, ton trQng bàn 
quyên và thumg xuyên cp nhât các thông tin, khuên cáo các cãi tiên kS thut cüa 
nhà cung cap dông th&i phãn hôi cho nba cung cap các khuyêt diem hn ché cüa san 
phâm dé nhà cung cap kjp thai khac phc. 

4. Trách nhim bão dam hyi Ich và an toàn cho ngtrô'i tiêu dung: 

Các nhim vi B Giao thông 4n tãi giao, Tong cong ty du trin khai thrc 
hin tot, tir cOng tác vn hành h thông báo hiu den biên, luông tàu biên, dlch  vi 
dn tàu ra vào cãng, triic vat ciru h trên biên den cOng tác nao  vet duy tu cac 
tuyên luông hang hái, khão sat thrc hin thông báo hang hâi, xây dimg các cOng 
trInh hang hâi, báo dam cho tàu thuyên ra vào an toàn Ca ngày dém, khOng dê xãy 
ra cô hang hãi nào xây ra do lOi cüa báo hiu hang hãi, lôi cüa Hoa tiêu dan tàu, 
dáp üng day dü, kjp thai thu câu cüa khách hang, bâo dam an toà.n, an ninh hang 
hãi và phông ngiira ô nhiêm mOi tru&ng theo dung quy djnh. 

5. Quan hf vóingirbi lao dng 

ChInh quyên Tong cOng ty phôi hqp cht chë vài Cong doân và các tO chücJ 
doãn the trong vic quán trit, tuyên truyên, phô biên ni dung các van bàn ye thirc: 
hin quy chê dan chü, giüp can b quãn l và nguai lao dng trong TOng cong ri 
nhn thirc diing dan tam quan tr9ng cña vic thirc hin quy chê dan chü a ca so tai 
no'i lam viêc. 

Trong nãm, các &m vj dã hoàn thành cong tác th chirc Hi nghj ngu&i lao 
dng, djnh k' giao ban dOi thoi dé thông tin ye tinh hmnh boat  d)ng san xuât kinh 
doanh và giãi dáp các kiên, kiên nghj; dOng thai tao  diêu kin thun lqi chonguai 
lao dng thrc hin quyên dan chü duc biêt, duçc tham gia kiên, dugc quyêt djnh 
vá giám sat, kiêm tra nMng van dê có lien quan. 

Ngoài ra, Tong cong ty con triên khai xây d'mg horn thu gop vá bang cong 
bO thông tin, them yet cOng khai 0 nhng vj trI thun tin d ngu&i lao dng kjpth&i 
nam bat các thông tin có lien quan hoc phán ánh, dóng gop kiên v&i Tong cong 
ty. 

NhIn chung, vic tIc hin Quy ch dan chü 0 co sO cUa Tng Cong ty d 
gop phãn vào sir On djnh và phát triên san xuât kinb doanh, bao dam quyên và lqi 
ich, phát huy tinh than lam chü, tIch circ sang tao cüa ngithi lao dng, duy trI mOi 
quan h lao dng hài hOa, On djnh trong Tong cOng ty. 
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6. Dam bão lqi Ich cho ngirb'i lao dng: 

Tang cong ty dã thirc hin t& cong tác chäm lo dèi song, ch d tin 1ung 
dôi v&i viên chirc quãn 1 vâ ngu?i lao dng, giü dam báo thu nh.p on djnh, thanh 
toán day dü các chê d dc thu nhu phii cap di biên, an djnh luçing, thiêu nithc ngçt, 
gillp ngrii lao dng yen tam cOng tác, gän bó cOng hiên cho sir nghip phát trién 
bâo dam an toàn hang hài, dông thii thu hut nguOn lao dng chat krçing Ca, tao  dieu 
kin cho ngi.r&i lao dng tham gia các chiiang trInh dào tao  nãng cao trmnh d 
chuyên mOn nghip vt, ngoi ngü, tixi h9c, cOng ngh thông tin, thiêt bj din tcr 
phiic vii cho nhu câu phát triên cüa Tong cOng ty nói riêng và ngành bão dam an 
toàn hang hãi nói chung. 

4 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15

