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Cong bo thong tin doanh nghiçp Nha ntroc theo Ngh d!nh  so 81/2015/ND-CP 

KInhgi:ri: 
- B Giao thông vn tãi; 
- Bô Kê hoach và dâu tu. 

Thirc hin Nghj djnh so 81/2015/ND-CP ngày 18/9/20 15 cüa ChInh phü v 
cong bô thông tin cüa doanh nghip Nba nixc, Tong cong ty Bão darn an to 
hang hãi mien Nam dã ban hành Quy chê cong bô thông tin theo Quyêt djnh s 
1 4/QD-HDTV ngày 10/5/2016, 

Tng cOng ty Bão dam an toãn hang hãi mien Nam báo cáo cong b thông 
tin djnh kS'  ye kê hoch san xuât kinh doanh và dâu tu phát triên hang näm. 

Tng cong ty Bão dam an toàn hang hãi min Nam trân trQng kmnh báo cáo.i./ 

No'inhIn: 
- Nhi.r trén; 
- Tng giám d6c (d b/c); 
- Các phOng: VP, TCKT, HTQT&QLHT; 
- Website Tong cong ty; 
- Liru: VT-VP, KTKH. 
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(Kern theo Van ban sá.O2/BC-TCTBDATHHMNngày25/3/2019) 

BQ GIAO THÔNG VN TAT 
TONG CONG TY BAO DAM 

AN TOAN  HANG HAl MIEN NAM 

MST: 3500101379 

So: 

CQNG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM 
Dc 1p -  Tir do -  Hnh phüc 

Ba Ria-Vüng  Tàu, ngày tháng 3 nàrn 2019 

(KI hogch san xuá't kin/i doanh và dâu tu'phát trié'n nãrn 2019) 

I. T!NH H!NH SAN XUAT KINH DOANH VA DAU Tif PHAT TRIEN 
NAM TRU'OC 

Thrc hin các chi tiêu k hoach nàm truc: San phâm san xut chü yu, 
doanh thu, igi nhun trithc thuê, thirc hin san phârn cong ich. , nhu sau: 

Dan vj tInh. Tj dng 

TT Các chi tiêu DVT 
(Chura VAT) 

thc hiên 

1 Doanh thu cong Ich 1.0 14,229 Nãm 2018 

2 Doanh thu ngoài cong Ich 135,523 Näm 2018 

I Tngdoanhthu 1.149,752 Näm 2018 

II Lciinhuntrircthuê 79,976 Nàm 2018 

III Lainhuânsauthu 70,757 Näm 2018 

II. KE HOJLCH SAN XUAT KINH DOANH VA DAU TU PHAT 
TRIEN NAM 2019 

Dra trên d.c dim tInh hInh, phuing huóng phát trin ngành bão dam an 
toàn hang hãi và khôi hrgng cong vic dugc nhà nuâc giao dir kiên tong doanh 
thu djchvçi cong Ich bão dam an toàn hang hâi và boa tiêu hang hãi là 1.394,7 t 
dông; Tong cong ty tiêp tiic chü dng tim kiêm dOi tác ben ngoài tao  them vic 
lam, nâng cao thu nhp cho ngithi lao dng, tao  disgc uy tin, hem tin dôi vth các 
dôi tác trong và ngoài nuOc, trên Co sâ các hgp dOng dang thc hin v6i các dôi 
tác, các hgp dông dr kiên thirc hin trong näm 2018 dat  50,5 t dông, Tong cong 
ty dr kiên xây drng kê hoach, nhim vii san xuât kinh doanh nãm 2019 vi tOng 
doanh thu là 1.444,7 t dOng. 

III. CAC GIAI PHAP THUC HIN 
1. Cong tác xây d1rng và trin khai nhim viii k hoach: 
- Tang cuäng cOng tác quãn 1, diu hành doanh nghip, phn du hoàn 

thành 100% kê hoach san xuât kinh doanh, dam bâo tiên d, chat hrgng. 
- Trin khai xay dimg k hoach cung rng DVCI BDATHH nãm 2019 trInh 

B GTVT, Ciic HIHVN thâm dnh lam cc sà thrc hin. 



- Ip  trung thirc hin cong tác nao  vet duy tu các tuyên luông hang hâi näm 
2019 dung tiên d ducic Ciic FiflYN phê duyt, dam bão k thut, chit krçmg, 
tuân thu các quy dnh quãn l hin hành cüa Nhâ nuóc. 

2. Cong tác sp xêp dôi mth doanh nghip; cong tác can b, lao dng và tin 
lucing: 

- Tip tic kin toàn, sp xp b may th chrc, can b Iânh dao  quãn 1 va sü 
diing lao dng cüa lông cOng ty và các dn vi thành viên tinh gn, hiu qua, phü 
hqp vói chrc näng nhim vi và yêu câu nhim vii SXKD; 

- T.p trung dào tao,  dào  tao  li, phát triên nguôn nhân hrc có tay ngh cao, 
lao dng k9 thu.t có chat lu'qng cao, trInh d chuyên mon nghip vi k5 nàng men 
vQng yang dáp 1rng yêu câu phát triên cüa lông cong ty. 

3. Cong tác du tu, xây dmg, nâng cp cong trInh, tài san bâo dam hang hâi: 
- Tip tçic trin khai thi cong 03 cOng trinh cái tao,  nãng cp cong trinh tài 

san BDI-IH và hoàn thành trong näm 2019. 
- Dr an DTXD tram Phü M và cong trInh Sra cha, cái to khu hu Cu 13 

tram luông Can The: day nhanh tiên d thi công, hoân thãnh cong trInh dua vào  )NG 

si ding trong nàm 2019. YEAOD 

- Dr an D.0 tu xây dmg tram quãn l 1ung Vüng Rô: trin khai thi cOng 
giaidon2. 

rc 
4. Cong tac phat trien khoa h9c cong nghç, hcip tac quoc te: 

- .Tang cu&ng các chixcmg trInh cir can b ra rnthc ngoài tham dir các khóa 
h9c chuyên mon. 

- Phát trin các chi.rang trInh hçip tác quc t v bão dam an toàn hang häi. 

- Tham dir day dü các hi nghj, din dan quc t d hçc hOi, m& mang kin 
thüc, mang các giâi pháp thiêt thirc ye áp dung cho mO hInh cüa ngành. 

5. Cong tác xây dung van quy pham pháp lut: 

- Gop ' hoàn thin ni dung Dr thâo Thông tlx quy djnh vic th chirc thirc 
hin boat dng nao  vet trong vüng nuâc câng biên. 

- Tham gia dóng gop dr thao Nghj dnh quy djnh chi tit mt s diu cüa 
Lut Do dac  và Bàn do; dr thâo Thông tu süa dôi cüa B Giao thông v.n tai ye 
bâo trI cong trInh hang hãi; dir thão Thông tu quy djnh k5 thu.t quan tràc và cung 
cap thông tin, dcr 1iu khI tugng thüy van dôi vui tram khi tisçing thüy van chuyên 
ngành; dir thão Thông tu cong bO vüng nuc cãng biên và khu virc quãn 1 cüa 
các Cãng v Hang hãi khu vrc; dir thão Quy chê quân 1 hoat dng vâi h thông 
giám sat và diêu phOi giao thông hang hal cüa Cic Hang hãi Via Nam. 

- Cu ngu&i tham gia Ban soan thâo va t biên t.p xây dijng Thông tu quy 
dinh ye khao sat, do dc, biên tip, san xuât hâi do giây, hãi do din t1r do B Ui 

lnh Hái Quân - B QuOc phông chü trI; gia phOi hçip vii Ciic Hang hâi Via Nam 
xãy drng dir thão Thông tu ban hãnh Quy djnh tiêu chI giám sat, nghim thu djch 
vi cong Ich bao dam hang hai. 

- Phi hçip vâi Cic Hang hâi min Nam, Tng cong ty Bao dam an toàn 
hang hai mien Bãc hoàn thin dr thao quy trInh bao trI luông hang hai. 



- Tip tçic tham gia xây dmg, dóng gop kin các van bàn quy phm pháp 
lust khi duqc yêu câu dam bào dung tiên d, chat luqng. 

6. Thrc hin các ch d chInh sách và chàm lo di sng cho ngthi lao dng: 

- Thrc hin t& các ch d chInh sách di v9i ngithi lao dng, dam bào cong 
an vic lam on djnh và nâng cao di song cho ngtrOi lao dng; 

- Quan tam, dng viên mçi mt dn di sting, phong trào, cong tác doàn th 
cüa NLD trong Tong cong ty, to thun lçii cho NLD duçc tham gia vào mi hoat 
dng cüa Tong cong ty, gãn ch.t tInh doàn kêt, gän b, chia sé nhäm nâng cao 
hiu qua trong hot dng SXKD. 

- Phn d.0 bâo v Qu5 tin luong trong giá SPDVCI BDHH và Qu5 tin 
hrcmg HTHH näm 2019 tiên hrcmg bInh quân cüa NLD tang 5% so vth nãm 2018. 

7. Nâng cao cht luqng và hiu qua lam vic cüa NLD, thirc hin van hóa 
doanh nghip, tác phong lam vic chuyên nghip, chap hành ni quy lam vic, 
nâng cao trInh d chuyên mon nghip vi, khâ nãng giao tiêp, khà näng xir l cOng 
viêc, tinh than trách nhim, yêu ngành, yêu nghê. 

8. Tip tl:lc thirc hin t& quy ch dan chü c si tai  ncii lam vic, quy ch d& 
thoai nhäm xây dçmg mOi quan h hài hôa giüa Ngithi si:r ditng lao dng và Ngui 
lao dng. 

9. Thçrc hành chi tiêu tit kim, chng lang phi, chông tham nhüng; sir ding 
nàng luqng hiu qua, lam tOt cOng tác ATVSLD-PCCN trong toàn Tong cOng ty. 

10. Tang cumg cOng tác cong khai, minh bach thông tin; cOng tác truyn 
thông ye biên dâo, dc bit là cong tác bào dam an toàn hang hài tai  khu vrc quân 
dào Trumg Sa kêt hcip bão v chü quyên biên dão. 



BIEU CAC Cli TIEU SAN XUAT KINH DOANH 
VA DAU TU PHAT TRIEN NAM 2019 

Doii vj tInh. T) dng 

TT Các chi tiêu DVT 
(Chira VAT) 

Ké hoach 

1 HotdngcôngIchBDHH 1.145,1 Näm 2019 

2 Hot dng cong Ich HTHH 249,6 Nãm 2019 

3 HotdngSXKDkhác 50,0 Nàm 2019 

I Tong doanh thu 1.444,7 Näm 2019 

II Lç'i thun tnthc thu 79,976 Näm 2019 

III Lgi nhun sau thu 70,757 Nãm 2019 
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