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BAO CÁO 
A A A • . , . A Cong bo thong tin doanh nghiçp Nha ntro'c theo Ngh dnh  so 81/20151ND-CP 

KInhgcn: 
- B Giao thông v.n tâi; 
- Bô Kê hoach và dâu tu. 

Thrc hin Nghj djnh s 81/2015/ND-CP ngày 18/9/20 15 cüa ChInh phü v 
cong bô thông tin cüa doanh nghip Nba rnx&c, lông cong ty Bâo dam an toàn 
hang hái mien Nam dã ban hành Quy chê cong bô thông tin theo Quyêt djnh so 

14/QD-HDTV ngày 10/5/2016, 

Tng cong ty Bão dam an toàn hang hãi min Nam báo cáo cOng b thông 
tin djnh k' ye kê hoch san xuât kinh doanh và dâu tu phát triên hang nàm. 

Tng cong ty Bão dam an toàn hang hâi min Nam tran tr9ng kInh báo cao.!. 

No'inh?ln: 
-NlnrtrOn; 
- Tong giám dc (dé b/c); 
- Các phOng: VP, TCKT, HTQT&QLHT; 
- Website Tong cong ty; 
- Liru: VT-VP, KTKH. 
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(Kern theo Van ban s o2I /BC- TCTBDA THHMN ngày 3Q/3/2020) 

BO GIAO THÔNG VN TM 
TONG CONG TV BAO DAM 

AN TOAN  HANG HA! MIEN NAM 

MST: 3500101379 Ba Rja-VIng Tàu, ngày ... tháng 3 nãm 2020 

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Lp - Tir do - Hanh  phüc 

(KI hoQch san xut kinh doanh và du titphát trin nárn 202O) 

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

Thirc hin các chi tiêu k hoch nãm tnthc: San phm san xuât chü yu, 
doanh thu, lçxi nhun tru'âc thuê, thc hin san phâm cong Ich..., nhi.r sau: 

Don vj tInh: 7 dng 

TT Các chi tiêu Ké hoach 
nãm 2019 

Thtyc hin 
nãm 2019 

So sánh thirc 
hiénvóik 
hoch (%) 

I Tngdoanhthu 1.149,752 1.348,0 117% 

1 Doanh thu Cong ic/i 1.014,229 1.179,7 116% 

2 DoanhthungoàicongIch 135,523 168,3 124% 

II Lgi nhun truOc thu 79,976 126,6 158% 

III Lcii nhun sau thuê 70,757 10 1,5 143% 

II. KE HOACH SAN XUAT KINH DOANH VA DAU Tif PHAT 
TRIEN NAM 2020 

Dira trên dc diem tInh hInh, phuo'ng h.róng phát trin ngành bâo dam an 
toàn hang hâi và khOi hiçng cong vic &rçic nhà ni.róc giao dir kiên tong doanh 
thu djch vii cong Ich b dam an toàn hang hãi và boa tiêu hang hâi là 1.434,4 t' 
dOng; lông cong ty tiêp tc chü dng tim kiêm dôi tác ben ngoài tao  them vic 
lam, nâng cao thu nhp cho ngu&i lao dng, tao  thrqc uy tin, niêm tin dôi v&i các 
dôi tác trong va ngoài nu&c, trên Co s& các hqp dông dang thirc hin vth các dôi 
tác, các hqp dông dr kiên thrc hin trong näm 2020 dat  107,6 t' dông, Tong cong 
ty di,r kiên xây dirng ké hoach, nhim vi san xuât kinh doanh 11am 2020 vâi tong 
doanh thu là 1.542 t dOng. 

III. CAC GIAI PHAP TH!IC HIIN 
1. COng tác xây drng và triên khai nhim vi k hoach: 
- Tang cu&ng cOng tác quãn l, diu hành doanh nghip, phn du hoàn 

thành 1 00% kê hoach san xuât kinh doanh, dam bão tiên d, chat luqng. 
- Triên khai xây drng k hoach cung mg DVSNC BDATHH näm 2020 trinh 

Bô GTVT, Ciic HHVN thâm djnh lam co s& thirc hin. 
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- Tp trung thirc hin cong tác nao  vet duy tu các tuyên luông hang hái näm 
2020 diing tiên d du'çic Cc HHVN phê duyt, dam bâo k9 thut, chat lucmg, 
tuãn thu các quy djnh quãn 1 hin hành cüa Nba nuâc. 

2. COng tác sp xp di rni doanh nghip; cong tác can b, lao dng và tin 
lucing: 

- Tiêp tic kin toàn, sp xp b may th chrc, can b lânh do quân 1 và sü 
diing lao dng cüa Tong cong ty và các dan v thânh viên tinh gçn, hiu qua, phü 
hçp vói chirc nãng nhirn v11 và yêu câu nhim vii SXKD; 

- Tp trung dào tao,  dào  tao lai, phát trin ngun nhân 1rc có tay nghê cao, 
lao dng k5' thut có chat lugng cao, trInh d chuyên mon nghip vi1 k näng men 
vü'ng yang dáp irng yêu câu phát triên cüa Tong cong ty. 

3. Cong tác phát trin khoa hçc cong ngh, h9p tác quôc tê: 

- Tang cithng các chi.rang trInh cir can b ra nuóc ngoài tham dir các khóa 
h9c chuyên mon. 

- Phát triên các chuo'ng trInh hçip tác quc th v bào dam an toàn hang hâi. 

- Tham dir dy di các hi nghj, din dan quc t d hçc hOi, m mang kin 
thirc, mang các giãi pháp thiêt thirc ye áp ding cho mô hInh cüa ngành. 

4. Cong tác xây dirng van quy phm pháp 1u.t: 

- Gop hoàn thin ni dung Th.r tháo Thông tu quy djnh vic t chüc thirc 
hin hoat dng nao  vet trong vüng rnric câng biên. 

- Tham gia dóng gop dir tháo Ngh dnh quy djnh chi ti& mt sO diêucüa 
Lut Do dac  và Bàn do; dir tháo Thông tu sfra dOi cüa Bô Giao thông vn tài ye 
bâo trI cong trInh hang hâi; dix thâo Thông tu quy dnh k5 thut quan trãc và cung 
cap thông tin, di 1iu khI tucing thüy van dôi vâi tram khí tuqng thüy van chuyên 
ngành; dr thâo Thông tu cong bô vüng nuâc cãng biên và khu vrc quân 1 cüa 
cac Câng vii Hang hâi khu vuc; du thâo Quy ché quàn 1 hot dng vOi h thông 
giám sat và diêu phOi giao thông hang hài cña Citc Hang hài Vit Nam. 

- Cr nguii tharn gia Ban soan thão Va t biên tp xây drng Thông tu quy 
djnh ye khão sat, do dc, biên tap,  san xuât hâi do giây, häi do din ti'r do B tu 
1nh Hãi Quân - B Quôc phông chü trI; gia phOi hcip vâi Cc Hang hãi Vit Nam 
xây drng dr thào Thông tu ban hành Quy djnh tiêu chI giam sat, nghim thu djch 
v11 cong Ich bào dam hang hài. 

- Phi hçip vói Cic Hang hâi rnin Nam, Tng cOng ty Bào dam an toàn 
hang hài mien Bàc hoàn thin dir thào quy trInh bão trI luOng hang hâi. 

- Tiêp tiic tham gia xày dijng, dóng gop kin các van bàn quy pham pháp 
lut khi duçic yêu câu dam bão dung tiên d, chat luqng. 

6. Thjc hin các ch chinh sách và chäm lo däi sang cho nguäi lao dng: 

Thirc hin t& các ch d chInh sach di vâi ngithi lao dng, dam bão cong 
an viêc lam on djnh và nâng cao di song cho ngu&i lao dng; 

7. Nâng cao chit lung và hiu qua lam viêc cüa NLD, thirc hin vn hóa 
doanh nghip, tác phong lam vic chuyên nghip, chap hânh ni quy lam vic, 



nâng cao trInh d chuyên mon nghiép vu, kl-iâ näng giao tiêp, khâ nàng xtr 1 cong 
vic, tinh than trách nhiêm, yêu ngành, yêu nghê. 

8. Tiêp tic thrc hin tt quy ch dan chü ca sâ t?i  ncxi lam vic, quy ch dôi 
thoi nhärn xây drng rnôi quan h hâi hôa gicta Ngri sü diving lao dng và Ngri 
lao &ng. 

9. Thirc hành chi tiêu tit kim, chông lang phi, ch6ng tham nhüng; sir dtng 
nãng luvng hiu qua, lam tot cOng tác ATVSLD-PCCN trong toàn Tong cOng ty. 

10. Tang cu&ng cOng tác Cong khai, minh bach thông tin; cong tác truyn 
thông ye biên dáo, dc bit là cong tác bào dam an toàn hang hãi tai  khu vrc quân 
dào Trung Sa kêt hçxp bâo v chü quyên bién dão. 

BIEU CAC CHI TIEU SAN XUAT KINH DOANH 
VA DAU TIJ' PHAT TRIEN NAM 2020 

Don vj tInh: 7')) dcng 

TT Các chi tiêu Kê hoach nam 
2020 

Ghi chñ 

I Tngdoanhthu 1.542 

1 Hoiitd5ngcóngIchBDHH 1.175,3 

2 Hoit dc5ng cong Ich HTHH 259,1 

3 HoatdóngSXKDkhác 107,6 

II Lci nhun tru'âc thus 123,9 

III Lai nhun sau thu 99,6 
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