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Thrc hiên quy djnh t.i Nghi djnh 81/2015/ND-CP ngày 18 tháng 09 nãm 
2015 ye vic cong bô thông tin cüa Doanh nghip Nhà nuOc. 

Cong ty Hoa tiêu hang hâi khu virc VIII kInh báo cáo B Kê hoch dâu tr 
và Tong cong ty Bâo dam an toàn hang hái mien Nam các ni dung dê ngh ducic 
cong khai theo dáng thai hn quy djnh cUa Ngh djnh 81, c1i the: 

- COng b k hoch san xut kinh doanh và du tu phát trin 11am 2020 
theo phii liic so iv. 

- COng b báo cáo dánh giá v kt qua thirc hin k hoch san xut kinh 
doanh hang näm và 03 näm gân nhât theo phi 1c so V. 

- Cong b báo cáo kt qua thirc hin các nhim vi cOng Ich và trách 
nhim xã hi (nêu co) näm 2019 theo phiic 1iic so vi. 

- Cong b tInh hInh thirc hin sp xp, di mi doanh nghip näm 2019 
theo phi içic VII. 

- Cong b báo cáo ch do, tin lucing, tin th'tthng cña doanh nghip theo 
phi 1iic so X.v 

Noi nhân: 
- Nhu trên; 
- Giám dôc (b/c); 
-KSV(b/c); 
- Luu: VT, TC-HC. 



Kê hoach san 
(Ban hành kern theo Nghj 

CONG TY TNHH MTV HOA 
TIEU HANG iiAi KHU VIC VIII 

4200767748 

LUC IV 

h và du tir phát trin näm 2020 
15/ND-CF ngày 18 tháng 9 nãrn 2015 cia ChInhphi) 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tçr do - Hnh phüc 

* 

(K hoch 11am 2020 cüa Cong ty TNIIH MTV Hoa tiêu hang hãi khu vljc VIII cia 
thrqc Chil tjch cong ty trInh Tong cong ty Bão dam an toàn hang hái mien Nam ti 

van ban so 84,/TTr- CTHTHHKVVIII ngãy 17/3/2020) 

I. TINH HINH SAN XUAT KINH DOANH VA DAU TU' PHAT TRIEN 
NAM 2019. 

1. TInh hInh san xut kinh doanh nàm 2019: 

Ni dung 

Cüng kS'  näm 
2018 

Nàm 2019 
Bin dng so vfri (ty 1 

%) 

K hoach Thirc hiên 
Cüng k' 

nàm 2018 
K hoach  / 

2019 

[1] [2] [3] [4]=[3]/[1] [5]=[3JI[2] 

A.Chi tiêu san xut 
kinh doanh 
1.Sân krcmg san xuât 
SPchüyêu 2.847 2.637 2.800 98,35 

106,18 

2. San hrgng 
SPchüyu 

tiêu tht 
2.847 2.637 2.800 98,35 

106,18 

3. Tn kho cui k' 

B.Chi tiêu tài chInh 

1.Tngdoanhthu 
14.907.349.880 14.698.000.000 17.635.252.111 

118 120 

2.TngchiphI 
13.971.729.879 13.762.264.572 16.444.315.250 

118 119 

3. Tng lçii nhu k 
toán tru& thu 935.620.001 935.735.428 1.190.936.861 127,29 

127,27 

4. Chi phi thu TNDN 
hin hành 178.974.667 187.147.086 250.425.281 139,92 

133,8 1 

5. Lai nhuân sau thu 
thunhpDN 756.645.334 748.588.342 940.511.580 124,30 

125,64 

1. Dánh giá tInh hInh hot dng SXKD: 

-V1irottàu: 

Di vi hot dng san xut kinh doanh chinh - dn dt ra vào các câng thuOc tinh 

Khánh Hôa, Ninh Thun - trong näm 2019 hrçit tàu dt 106,18% so vâi k hoch Ca nam, 

giãm 2,9% so vài näm 2018. 



Nãm 2019, hrgt tàu tang du ti các cãng nhirng tp trung tang cao & khu vrc Cam 

Ranh (hon 14,5%), khu virc Nha Trang (gn 13%). khu virc Van Phong tang không dáng k 

(g.n 2%). Tàu tang tai  khu vrc Nha Trang chü yu là tàu du Ijch, tàu du ni dja có tr9ng 

tái nhó. Tàu tang tai  khu vrc Cam Ranh là do tang tàu du ni dja t?i  cãng K720 và K662. 

Lu't tàu tai  khu vrc Van Phong tang nhç (gin 2%): tang tàu vào khai thác ti câng Xi 

mang Long Son, cãng D.m Môn, HVS nhirng 1i giãrn tàu cãng Kho du Ngoi Quan 

Van Phong và càng Xi mang Nghi Son. 

- Doanh thu: 
+ Doanh thu hot dng san xut kinh doanh: 

DM vài doanh thu tir djch viii hoa tiêu hang hãi: Doanh thu cung 11ng djch v hoa tiêu 
hang hãi du?c cong ty áp diing theo quyêt djnh so 71/QD-CTHTRHKVVIH ngày 
21/12/2018 cüa Chü tjch Cong ty TNHH MTV Hoa tiêu hang hâi khu vrc VIII ye Ban 
hành biêu giá djch vi hoa tiêu hang hãi ti cãng bin thuc tinh Khánh Hôa và tinh Ninh 
Thuân. 

Doanh thu tr hoat dng kinh doanh khãc: trong näm 2019, Cong ty thirc hin k k& 

hçp dng vci Cong ty TNHIH MTV Hoa tiêu Tan Câng v vic cung cp djch vii cho thuê 

hoa tiêu và phirong tin dua dOn hoa tiêu vài thng s luçit thirc hin trong näm 2019 là 42 

liiçt; Hçip dng huàng din thirc tp hoa tiêu hang hài vâi tng s hrçt tàu hixO'ng dn thirc 

tp là 623 hrçt. 

Ngoài ra, cOng ty cOn thijc hin k hp dng cho thuê phuang tin thüy vâi Cong ty 

Hoa tiêu hang hãi khu viic I, cung cp djch vi dp Iung cho các dai  l hang hâi nhm tang 

them ngun thu bU dp vào ngun thu hoa tiêu thp, d darn bào san xut kinh doanh n 

djnh. 

+ Doanh thu hot dng tài chInh: phát sinh tr ngun vn 1uu dng, không dáng k. 

- Chi phi: 

Chi phi san xut kinh doanh 11am 2019 tang 19,48% so vài k hoch chü yu tang các 

khoân chi phi bin di do 1ut tàu tang, ci th nhu sau: 

+ Chi phi nhiên lieu tang do hrçt tàu thrc hin tang so vâi k hoach: tàu tang cao tai 

khu virc Van Phong, khu we Cam Ranh có khoàng cách dung b và cir ly dn tàu xa. Ben 

canh dO tàu tai  khu vrc VTnh Tan cüa cong ty Hoa tiêu hang hãi khu we I tang cao so vi 

k hoach nên chi phi nhiên lieu cüa hot dng cho thuê phrnng tin cüng tang tuong 1ng. 

+ Chi phi thuê phuong tin thüy phát sinh tang do lut tàu t?i  khu we cáng Nha 

Trang tang gân 13% so vâi kê hoch; trong thai gian cano Pilot 07 len dà hoán cãi may và 

sia chüa vO thI 1ut tàu phát sinh tang dt bin. 

+ Chi phi luong ngui lao dng, ngu6i quail i Cong ty tang 20% do nang suât lao 

dng tang và igi nhun thirc hin tang so vói k hoach. 

-Lçri nhun: 
Lgi nhun truâc thuê narn 2019 tang 27,27% so vài k hoach näm 2019. 

2Mánh giã tInh hlnh thiyc hin k hoch du tir näm 2019: 



- Trong nàm 2019, cong ty thirc hin du tr dir an: 

+ Dir  an Thay may chInh và si'ra chtta vó ca no Pilot 07 vâi tng giá trj quyêt toán: 
1.040.241.890 dng, t' l 98% so vâi tng mirc du tr ban du duçc phê duyt. 

Giá tri hInh thành tài san c djnh: 945.683.536 dng. 

+ Dir  an Tram Hoa tiêu Van Phong giai doan 2 chua thirc hin dircc trong nãm 2019 
do trong qua trInh thirc hin chun bj d.0 ti.r cong ty chua thOa thun dixqc v cao d cña dir 

an vâi Uy ban nhân dan huyn Ninh HOa do quy hoach tai  khu  virc  Ninh Thüy chua chInh 

thüc dn dn giai doan thc hin d an phâi chuyn sang näm 2020. Dir  kin thai gian thirc 

hin dir  an qu 2/2020. 

II. KE HOJCH SAN XUAT KINH DOANH VA DAU TIX PHAT TRIEN NAM 2020 

1. K hoach  san xut kinh doanh 

Trên ca sâ thirc hin cãc chi tiêu san xut kinh doanh näm 2019, tInh hInh khai thác 

hang hóa thông qua các cãng trong khu virc  và djnh hi.rong kinh doanh näm 2020, cong ty 

hoa tiêu hang hãi khu vrc VIII xây drng k hoach san xutt kinh doanh näm 2020 nhu sau: 

TT CAC CH TIEU DVT KE HOJCH NAM 2020 

1 San hrçrng 

1.1 Li.rçrttàu Lixçrt 2.85 1 

1.2 TngsGTHL GTHIL 183.149.385 

2 Tng doanh thu Tr.d 16.744 

2.1 Doanh thu dich vu hoa tiêu Tr.d 12.493 

2.2 Doanhthukhác Tr.d 4.251 

3 Chi phi Tr.d 15.542 

3.1 Chi phi không Iumg Tr.d 7.842 

3.2 Chi phi hrcxng Tr.d 7.700 

3.3 Lirnng ngxi lao dng Tr.d 6.431 

3.4 Luang ngithi quãn 1 Tr.d 1.269 

4 Loi nhun trir&c thus Tr.ct 1.202 

Np ngân sãch (thu 
TNDN) T r.d 240 

6 Tsut1ffinhuãn % 4,31 

ONG 
lOT TI 

A TIEI 
KHU 



2. K hoch du tir phát trin 

I. 1Ju tif tãi san phtjc viii hoit dng san xuãt kinh doanh, quan 1: 

1.1 Sy' cin l/zkt d thu 1w: 

Cong ty thc hin mua sm mt s trang thit bj vAn phOng có giá trj ghi nhn tài 
sAn c dinh nhm phiic vi cong tAc quAn l, sAn xut kinh doanh. Cong ty thirc hin du ttr 
khi phAt sinh, tin hàrth du tu theo dilng quy djnh cüa phAp lust  và sil ding dAm bão tit 
kim, hiu quA. 

1.2 Ngun v6n ctulu 1w: til nguôn tái du tu. 

1.3 TEizgnzá'cdutw: 150 triu dng. 

1.4 Quy rnô dáu 1w: 

Ni dung Tong mIrc du tir ThOi gian dâu tu' 

01 may phát din 
trang bj cho tram Hoa 
tiêu VAn Phong cong 
sut 10 KVA 

100.000.000 Qu4/2020 

01 b bàn h9p thay 
th b bàn hQp trang 
bj tir narn 2008 

50.000.000 Qu4/2020 

II. Du tu' di an "Tqim Hoa tiêu Van Phong giai don 2" 
2.1 Sw cn i/jilt dl du tu' dii' an: 

- Theo quy& djnh cüa B Giao thông vn tAi (GTVT) phê duyt quy hoach chi tit 
nhOm cAng biên Nam Trung bO (Nhóm 4) giai dotn den nAm 2020, djnh hixrng dn nAm 
2030, cAng biên Khánh Hôa là cAng tong hçip quôc gia, dâu môi khu vrc (Loai I). V lâu 
dài có the phát triên dAm nhn chi'rc nAng chInh là trung chuyên quOc tê tai  Van Phong 
(Loai IA). 

- Khu vrc VAn Phong là khu kinh th tng hcTp da ngành, da lAnh vrc. Trong dO: cAng 
trung chuyn container quéc t& cong nghip Icc hóa du, trung chuyn du mó và sAn 
phm du mO giü vai trO chCi do, kt hcip phAt trin kinh t du ljch, djch v11, cOng nghip, 
nuôi trng hAi sAn và cAc nganh kinh t khác. Là trung tam kinh t cña tinh KhAnh Hôa CO 

vai trO du tàu thu hilt du tu và là dng lirc phAt trin kinh th cho cAc vilng lan cn và cho 
cA nuàc. 

± Cii th khu ben Darn Mon (Bc vjnh Van Phong) là khu bn cAng tng hçTp, 
containner; có ben chuyên dung cho tàu khAch du ljch quc t và hang hOa khAc, phiic vi 
trtrc tiêp khu cOng nghip - dO thj HOn Gôrn, BAc Van Phong tiêp rthn tàu trQng tAi den 
100.000 tan; là khu tiêm nAng phAt triên ye lâu dài dê dAm nhn vai trO trung chuyn 
container quOc tê. 

+ Khu bn Nam VAn Phong Se tr thành khu bn cAng chuyên dung, cO bn hang 
lông phiic vi lien hcip 1c hóa dâu, tiêp chuyên xAng dâu, khI hóa lOng, nhp than cho nhiêt 



din và trung chuyn hang thi than qung; xi mang tip nhn dirçc tàu trong tãi tr 100.000 
den 320.000 tan; có ben tong hçip, container và hang khác cho tàu tr9ng tãi tr 10.000 tan 
den 5 0.000 tan phiic vi khu cOng nghip do thj Ninh Hãi, Ninh Thüy, Doe Let - Nam Van 
Phong và cOng nghip dong sa tàu bin. 

- Hin s lucmg cãng tai  khu vrc nay 9 cãng bin, trong dO có nhung câng chInh là 
cãng kho dAu ngoi quan Van Phong, cãng Hyundai-Vinashin, cãng DAm Môn, câng xi 
mäng Nghi Scm. Tng luçrt tàu cüa các càng nay chim trén 60% tng luçt tàu toàn cOng ty. 
Lucmg tàu ra, vào ci1m cáng khu virc Van Phong, tinh Khánh HOa tang cao, binh quân tang 
13%/näm. 

- Trong närn 2019 d1,r kin khu vrc së dua vào khai thác 2 câng mó'i là Cáng Nam 
Van Phong (xà Ninh Thüy, huyn Ninh HOa) và cãng Bc Van Phong (DAm Môn, huyn 
Ninh HOa). Qu 4 näm 2019 dir an nhit din Van Phong 1 cüa cOng ty Sumitomo — Nht 
Bàn së kh&i cOng xây dirng cAu càng chuyên diing và nhà may vâi cOng suit 1.320MW. 
Näm 2020 dir báo là nàrn brc phá, là buOc ngot cüa khu virc Nam Van Phong. D kin 
li.rçit tàu cüa khu vrc Van Phong ttr näm 2020 së tang tnthng xp xi 15%-20%/ các näm tiêp 
theo. 

- Dir an Trtm Hoa tiêu Van Phong dà thrçic dAu tu giai doan 1 vth tng kinh phi dAu 
tu 1.606 triu dng chü yu xay d%rng kè do dja cht khu dt yu và 1 nhà t.m d ph11c vii 
hoa tiêu nghi thay ca, dua vào sr diing tr dAu näm 2016. Hin nay s luçing hoa tiêu chinh 
và tp sir tang han so vâi näm 2016 (10 ngui näm 2019 so vâi 7 ngithi nam 2016); näm 
2020 k hoach tang them 2 hoa tiêu chinh (tsp  sir len hang 3) và tuyn them 2 hoa tiêu tp 
sir. 

D phiic vi tot han nüa cho hoat dng diu hành cOng tác hoa tiêu, tO chirc sinh 
hoat, nghi ngai dam bão süc khOe cho di ngfl hoa tiêu, phirang tin; nang cao hInh ãnh, v 
th cüa dan vj tai  khu virc Van Phong trong th?yi gian sp tâi thI vic xây dirng hoàn chinh 
tram Hoa tiêu Van Phong giai doan 2 là cAn thit. 

Ngun vn dáu 1w: 

- Dir an "Tram Hoa tiêu Van Phong giai don 2": tir nguOn tái dAu tu va nguOn vOn 
diu 1 cOn di.rc hO sung tir TOng cOng ty. 

2.3 Quy mô du 1w và I/hi gian dâu 1w: 

Dr an "Tram Hoa tiêu Van Phong giai doan 2" duc trInli trong K hoach DTPT 
näm 2019 my nhiên do nguyen nhân khách quan cOng ty chua b.t d&u thrc hin dir an 
trong näm 2019. Cong ty dang tin hành các thu tiic cAn thit lam vic vOi các ca quan 
chi'rc näng trong tinh Khánh HOa, thj xä Ninh HOa d thOng n1it cao d cüa dir an, vâi 
phuang an ha cao d hin tai  phAn cOt nn dOng thai tinh thI dr kin tOng mic dAu tu se 

phát sinh tang them so vOi k hoach 2019, dr kin thai gian thirc hin d an qu 2/2020. 

Ni dung TOng mfrc dâu tir ThOi gian dAu tir 

•) 7 74 
- 

TYTh 
NB ' 

HAN( 

• tic V 



Du an "Tram Hoa 3.200.000.000 Qu 2/2020 
tiéu Van Phong giai 
doan 2" 

II. B6 tn vn du tu' cho các dr an: 

1. Tng miirc du tu cüa 2 d an: 3.350 triu dng 

2. Nguôn von bô trI dâu tu nhu sau: 

- Ngun tái dãu tu cña do'n vj: 2.029 triu dng. 

- Ngun tir b sung vn diu 1: 1.32 1 triu dng 

III. CAC GIAI PHAP THVC HIN 

1. Giãi pháp v vn, tài chfnh 

- TrIch mt phn tr ngun khu hao tài san c djnh d th1rc hin du tu. 

- D nghj Tng cong ty c.p bü vn diu l cOn thiu cho cong ty. 

2. Giâi phap ye san xuât 

- Dam bâo di ngü hoa tieu dn dt an toàn luçrt tàu dir kin, không d xãy ra tai 
nn hành hãi do li chü quan cüa hoa tiêu. 

- D cao tInh tránh nhim, tit kirn, chng lang phi trong ho.t dng san xut kinh 
doanh cüa don vj. 

- Thirc hin tt ChInh sách cht lucng cüa cong ty. Hang nãm thirc hin dánh giá h 
thng chit luçing djch vi 9001:2015. 

3. Giãi pháp v ngun nhân lirc 

- Thc hin t& cong tác chäm lo di sng, ch d tin hwng di vOi NguO'i quán l 
và ngithi lao dng, girt dam bão thu nhp n djnh, thanh toán dy dü các ch d dac  thü, 
dng thi thu hut ngun lao dng cMt lucmg cao phic vi cho nhu cAu phát trik cüa cong ty. 

- Tp trung dào to và phat trin ngun nhân 1irc hoa tiêu toàn din v trInh d 

chuyên mon nghip vii, ngoi ngt cüng nhu phong each lam vic chuyén nghip. 

- Thirc hin tht quy ch pMi hçp gifla cOng ty vài các cOng ty Hoa tiêu. 

- Cong ty xây dirng k hoach tuyn di1ng lao dng tr d.0 näm d dam bâo nhân lirc 
phiic vi t& cho k hoach san xut kinh doanh trong näm. 

4. Giài pháp v cong ngh k thu@. 

- Di vâi cong tác trrc ban: các giãi pháp duOi day là nhm mlic dIch giam thiu sai 
sot trong thông tin lien 1tc; cp nht k hoach hang ngày nhanh chong; tit kim chi phi 
thông tin lien 1c. 

+ Sir diving mng xa hi Line: duc cài dt vào 2 may tInh 2 dAu Nha Trang va Van 
Phong. Cac hoa tiêu duqc cài dt phiên bàn mobile trên din thoai smartphone.Giai pháp 



nay giüp ti& kim chi phi thông tin lien lac  cho cong ty vi hoa tiêu lam tàu giãm duçic tn 
suât goi din tri1c tip. Yu to An toàn duac nâng cao khi kim soát dixçc các thông tin có 
khã nang sai sot nh vào khã nang kim tra chéo 1n nhau cüa 11ng dung Line. 

+ Ung diing tin h9c van phông (dc bit cong c1i excel) trong cOng tác hxu trQ' sO 1iu 
gi1tp cho vic thOng kê, tim kim và chia sé nhanh chong thun l?i  han. 

- DOi vâi cong tác dn tàu: 

+ Ap diing k thut thông tin lien 1c Close-loop communication d tang cung tinh 
kim tra chéo và kim soát li trong qua trInh truyn khu 1nh cüa hoa tiêu trên buOng lái. 

+ D kp thai dáp lrng vâi sr phát trin nhanh tai  Van Phong vâi các th h tàu lan, 

hin dai  lien tiic ra vào trong khu vrc, trin khai i1ng diing các giãi pháp v cong ngh 
ECDIS, PPU. 

5. Giâi pháp v quãn l và diu hành. 

- Cong tác quàn 1 và diu hành cüa ban lãnh do dira trén các quy ch cüa cong ty 
dã thrçic thông qua ngi.thi lao dng ti Hi nghj nguYi lao dng. 

- Cong tác quân l và diu hành phãi nht quán và dOng b tir nguôi diirng dâu . 
dn các truâng phOng ban nghip viii. 

EN 

- Quan tam dc bit den cong tác quân 1 nhân sir vi con ngi.thi là nén tang 
doanh nghip. 

- Thirc hin tit kim, cJiiOi lang phi trong hoat dng diu hành, hoat dng san x at 
kinh doanh cüa dcm vi."-.4 



BIEU cAc CII! TIEU SAN XUAT KJNH DOANII VA DAU TU' PHAT T1UEN NAM 2020 

TT Các chi tiêu DVT K hoach 

1 Luo'ttàu Lixot 2.851 

2 Doanh thu T' dng 16,744 

3 Lcñ nhun trrn5c thug T dng 1,2 

4 Np ngân sách T dông 0,2 

5 Tngvndutu Tdng 3,35 
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Htnh phüc 

Nãm báo cáo: 2019 

1. TInh hInh san xut kinh doanh và dâu tir phát triên 03 nám trtthc: 

a) Thc hiên các cM tiêu k hoach 03 nám triró'c: 

Näm 2016 tInh hInh kinh th th gii, trong niiâc dn phic hôi sau mt 
thôi gian dài b k.hüng hoãng, song song do các chInh sách nhà nuâc có nhiu 
thay di thun lçii han nhm kich thIch kinh th vüng phát trin. Diu nay tác 
dng tIch circ dn vic tang san lugng hang hóa thông qua các càng trong khu 
vrc dn dn lucrng tàu ra vào các càng tang cao. Trong näm nay, cong ty thirc 
hin thu np phi hoa tiêu hang hài thu duçxc vào ngân sách nhà nucc và duçic B 
Giao thông 4n tài dt hang dcm giá djch vi hoa tiêu hang hài. 

Tr 11am 2017, thrc hin co ch mi tü phi chuyn sang giá, cong ty dâ 
chü dng kô khai giá theo quy djnh, ban hành biu giá djch vi hoa tiêu ti 2 tinh 
Khánh HOa, Ninh Thun d?a  trên khung giá cüa quy& djnh 3946/QD-BGTVT 
ngày 09/12/2016 và Thông tu 54/2018/Yf-BGTVT cüa B Giao thông 4n tâi 
v ban hành biu khung giá dch vii hoa tiêu và dch vii sir drng cu, bn, phao 
neo, djch vii lai dt tai  câng bin Vit Nam. Ngoài hot dng san xut kinh 
doanh chInh là cung cp djch v hoa tiêu, cong ty dà chü dng k hçip dng cho 
thuê phuang tin thñy vâi cong ty Hoàng Nguyen; k hçp dng cho thuê hoa 
tiêu và phucing tin dua don hoa tiêu vâi Cong ty Hoa tiêu Tan Cãng. 

Luçt tàu tang cao cüng vâi vic da dng ngành ngh san xut, kinh doanh 
dn den doanh thu và igi nhuân thirc hin các näm tang cao so vôi kê hoach 
thrçc Tong cong ty bâo dam an toàn hang hài giao hang näm. 

Ngoài vic gici tang tru&ng các chi tiêu san xut kinh doanh, cong ty tip 
tuc tao diu kiên tht v cong an viêc lam cho ngi.thi lao dng, giü n djnh thu 
nhp, quan tam chäm lo dn di sng tinh thn cüa ng.thi lao dng. 



b) Tiên d1 thirc hin các thy an tr9ng diem trong các linh vtyc san xuât kinh 
doanh trong 03 nãm trithc: 

Trong giai don 2016-2018, cong ty dã hoàn thành dñng tin d 4 d'çr an 
du tu ln phic vi cho cong tác diu hành, quân 1 và cOng tác dua don hoa tiêu 
dn tàu: 

+ Hoàn thành dung tin d dr an Mua sm mâi xe Toyota Innova 2.OE 
san xut nàm 2016 phic vçi cOng tác dua don hoa tiêu dan tàu. 

+ Hoàn thành diing tin d dir an Thay may chinh và si:ra chüa vO ca no 
Pilot 05 trong nãm 2016. 

c) Nhfrng thay di chü yu trong 03 nãm: 

Näm 2016, sau khi duçic nhà nix&c dt hang djch vçi cOng Ich hoa tiêu 

hang hài cOng ty dn khc phiic ducic nhüng khó khän do ca ch tài chInh cü 
dem 1ii. Cong ty chü dng hcm trong xây dmg k hoach  tài chInh, dam báo các 
chi tiêu tài chInh tang tri.rO'ng han, tIch lüy duçc ngun vn du tu phát trin. 

NAm 2017 duqc dánh giá là nàm hét süc khó khán vói cong ty sau khi 
thay di ca ch tir thrçxc nhà nuâc dt hang sang tir ban hành biu giá. Mc dü 
lucit tàu tang cao so vâi các nãm truO'c nhung chü yu là tàu ni. Doanh thu tü 
tàu ni thp do biu giá tàu ni thp. Sang 11am 2018, cong ty dn n dnh các 
hot dng san xut kinh doanh trong do chInh vn là djch vii boa tiêu hang hãi. 
Cong ty vn dang tiêp tçtc kin nghj dn các Ca quan ban ngành sira di mt si 
diu trong Thông tu 54/2018/TT-BGTVT ngày 14/11/2018 cüa Bt Giao thông 
vn tâi. 

Trong 3 nàm qua, cOng ty da t&ng buâc hoàn thin ca sà vt chit, phuang 
tin và trang thi& bj 4t chit ngày mt khang trang han d phçic vl cong tác 
quân l cüng nhu dam báo hoàn thành nhim v11 SXKD ducc ca quan cp trên 
giao. 

Luçrt tàu ngày mt tang cao qua các nàm nhung vâi sir chü dng trong 
ngun nhân içrc dam bão chuyên mon và dao  due ngh nghip, cOng ty dâ dáp 
ung, phçic vi.i kjp thi, an toàn tt Ca các yêu cu dn dt tàu cña dai 1, chU tàu. 

d) Thun lçri, khó khãn chü yêu, cac yêu t ãnh htrtng t&i tInh hlnh san 
xut kinh doanh cüa doanh nghip: 

* Thun loi: 

- Duac sir quan tam cüa B Giao thông vn tài, Ciic Hang hãi Vit Nam, 
Tng cOng ty Báo dam an toàn hang hài rnin Nam và các ca quan ban ngành 



lien quan nên vic triên khai, th ehüc trin khai thirc hin các quy dnh cüa 
khung giá brnrc du thuan 1çi. 

- Trong nhffig nãm gn day, nn kinh t trong nuâc ânh hu&ng tIch circ 
cUa nn kinh t th giâi nên có nhctng thay di trong Ca ch& chInh sách thu hut 
du tu rnrOc ngoài, kinh t tu nhân phát trin dn dn các hoat dng thucmg mai 
djch vi nói chung, và djch vii vn tài hang hài nói riêng có nhüng tang triiô'ng 
dáng k. Lucmg hang hóa thông qua các câng tang mnh kéo theo tang tru&ng 
s luçing tàu thuyn ra, vào các cãng trong Ca nithc. 

- Di v&i cong ty, vic giao dn tàu tai  các câng thuc 2 tinh Khánh Hôa 

và Ninh Thun phü hçp, trong do luçmg tàu chü yu phát sinh cao ti khu vrc 
tinh Khánh HOa. Tinh Khánh Hôa duçc dánh giá có vj trI dja 1 thun lçii, trong 
tucing lai là vi trI chin luçic quc gia trong phát trin kinh t bin, cãng bin. 

- Cong ty nhn dugc sir ñng h và giup dô nhit tInh tü các dn v ban, 
duçc sir tin nhim cüa các di tác trong ngành. 

- Vic të chCrc b may nhân sir và ngun nhân lirc cong ty vin ndnh, 
không biên dng tü khi thay dOi chinh sách phi sang cci chê giá. Cong ty tiêp tic 
thrc hin cong tác dào to tai  chô, thirc hin chucmg trInh phOi hçip dào to gifla 
các cong ty hoa tiêu trong Tong Cong ty dê luôn dam bào On djnh 1irc 1i.rçng boa 
tiêu chinh dam trách nhim vi ducic giao. 

* Khó khàn: 

- Thay di cci ch phi chuyn sang giá djch vii hoa tiêu hang hâi, cOng ty g.p 
mt s khó khàn nht djnh trong thai gian du do Khu vrc dn tàu duqc giao cüa 
Cong ty trãi dài hai tinh Khánh HOa và Ninh Thun, khoáng each di chuyn 
dung b xa, 1ung tàu It, tàu ni dja chim t' trçng 1&n vi muc thu gn nhu tM 
thiu nên ngun thu tr hot dng cung cp dch vi hoa tiêu thp. 

- Thu ni vào khu vijc Cam Ranh và Van Phong ngày càng tang, s higng 
càng hInh thành mâi dua vào hot dng là cáng ni, chü yu là tàu du, dOi hOi 
di ngü hoa tiêu phài có chuyên mon giOi, tay ngh cao; dng thai chi phi phát 
sinh dn tàu ti 2 khu virc nay cao. 

- Mc dü n djnh dugc thu nhp cho ngu?i lao dng tuy nhiên thirc tê thu 
nhp cüa içrc lugng lao dng chInh (hoa tiêu) t?i  dan vj thp han so vi mt 
bang các cong ty hoa tiêu khác nên vic tuyn dçing, gi nguôi gp khOng It khó 
khan. 

- Lçii nhu.n hang näm chi trich mt ph.n qu khen thu&ng, phuc igi cho 
ngui lao dng chu chua dü tIch lüy du tu phát trin cci si h tng, phuang tin 
dua dOn hoa tiêu, vt cht dáp irng nhu cu dào to ngày mt cao cüa di ngQ 
boa tiêu. 



d) Trin v9ng vâ k hoach trong tuo'ng lai: 

Cong ty tiêp tc th%rc hin nhim vi san xut kinh doanh theo ding 
phuang châm" An toàn - Uy-tftiT - Cht luçing", cam k& thrc hin dung chInh 
sách chit hrçmg dã d ra 



CONGTY 
MTTUANB' 

IIOA T1t1J HAG HAl 
iam vc VIII 

O CHI TIEU YE HOAT BONG SAN XUAT KINH DOANH CUA DOANH 
NGHIP 

Chi tieu 
Thirc hiên 
nam 2016 

Thu'c hiên 
nam 2017 

Thirc hiên 
nam 2018 

Thirc hiên 
nam 2019 

STT 

1 
1.Sãnphm chü 
yêu san xuât 

a) 
Djch vi 
hang hãi 

hoa tiêu 
2.419 2.561 2.847 2.800 

2 
Tngdoanhthu 

15.251.184.022 15.033.026.439 14.907.349.880 17.635.252.111 

3 
Lcyi nhuân 
thu 

trixàc 
1.514.252.712 898.586.911 935.620.001 1.190.936.861 

Np ngân sách 
12.166.325.036 2.478.115.833 1.264.390.941 1.446.944.789 

5 
Kim ngch xut 
khâu (neu co) - 

6 
San phâm 
côngIch(nêucO) 

djch vi 
2.419 2.561 2.847 2.800 

7 
Ké hotch dâu tu 
phát triên 

a)  - Ngun ngân sách 

b)  -Vnvay 

c)  Vnkhác 2.142.641.900 - - - 

8 
Tng1aodng 

27,4 28 28,25 29 

Tng qu5 lrnrng 6.775.865.652 7.293.145.227 6.787.324.853 7.969.813.279 

a)  
- Qu irnYng 

1 
quãn 

1.425.948.020 1.527.628.632 
1 283 100 333 

1.584.000.000 

b)  
-Qu1ucing1ao 
dng 5.349.917.632 5.765.516.595 

5504224520 
6.385.813.279 
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VCVI 
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N 

CONG TYTNHH 
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HOA 1iU HANG nAi 
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CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

   

      

I. MQT SO CHf TIEU VE NHIM VV CONG fCH 

BIEU MQT sO CHI TIEU yE NHIM VV CONG id 

Chi tiêu K hoch 2019 Thirc hiên 
näm 2019 

T lê so vó'i 
1(11 (°') 

T 1 so vói 
cüng k5r näni 

tnróc (%) 

1. Khôi 1ucmg, san luqng 
san phm djch vi cong Ich 
thxc hin trong näm (hrçit 
tàu) 

2.63 7 2.75 8 
104,59 124,29 

2. Khi hrcing, 
san ph.m, djch 
bj 1i, không dt 

san hrçing 
vii cong ich 

yêu câu? 

3. S 1uçng 
v ch.t Iixcng 
vii cüa doanh nghip 
dat yêu c.u? 

kin phãn hi 
san phâm, djch 

không 
không không 

4. Chi phI phát 
quan den các san 
vi cong Ich thirc 
dong) 

sinh lien 
phm, djch 
hin (triu 13.761.634.706  14.894.028.250 

108,2 
105,37 

5. Doanh thu thuc 
san ph.m, djch 
trong näm (triu 

hiên các 
vii cong Ich 
dng) 

10.573.938.738 11.380.781.971 
107,63 76,78 



II. TR&CH NHIIM XA HQI CUA DOANH NGHIP (nêu co) 

1. Trách nhim bão v môi tnr?mg. 

Mt trong nhüng trách nhim cüa dan vj cung cp djch vi hoa tiêu hang hãi là gOp phn 

bão v môi tru?mg bin. Các hoa tiêu hang häi trong qua trInh dn dt thu ra, vào thirc hin 
t& cong tác dn dt tàu, không d ra các tai nn do 1i chü quan cüa hoa tiêu, khuyn cáo 
cho thuyn thung tàu be nhftng sir c có th xày ra, dng thai nhc nhi tàu be chp hành 
t& các quy djnh v môi triRng khi vào vüng ni.râc cãng bin. 

2. Trách nhim dóng gop cho cong dng x hi. 

Mt trong nhuing trách nhim cüa dan vj cung cp djch viii hoa tiêu hang hãi là báo dam an 
toàn hang hâi, an ninh hang hài và gOp ph.n bão v ch'à quyn, thrc hin quyn chñ quyn 
và quyn tài phán cña quc gia. 

3. Thirc hin tot trách nhirn vó'i nhà cung cp (không cO) 

4. Trách nhim bào dam 1i Ich và an toàn cho ngui tiêu dung: 

Cong ty dã thirc hin cung cp djch vii hoa tiêu hang hãi theo dung quy trinh dn dt tàu 
tiêu chun chit lucing ISO 900 1:2015. Djnh kST 6 tháng, cong ty g11i phiu dánh giá chit 
1ucing djch vii cho mt s dui 1, chü tàu có giao djch thii?mg xuyên vâi cOng ty. Qua thu 
thp các kin, cOng ty ngày càng nâng cao chit luçmg djch vi phü hccp vth yeu cu ngày 
càng cao cüa ngãnh hang hal nói chung và ngành hoa tiêu hang hãi nói riêng. 

5. Quan h tt vOi ngtthi lao dng 

Trong nàm 2019, cOng ty dã thrc hin t& các ch d quyn lçii cüa ngithi lao dng nhu 

dong dü các khoán bâo him bt buc, trich dong các khoãn kinh phi cOng doàn, doàn phi 
cOng doàn; thirc hin t& các ch d phuc li cho ngithi lao dng (m dau, hiu hi', khám 
sirc khOe djnh ks', t cht'rc du ljch...); thirc hin tht vic khen thtthng d kjp thai dng 

khich 1 tinh thn lam vic hang say, dOng gop vào kt qua SXKD hoàn thành trong näm 
2019... 

6. Trách nhmãm bão 1çi Ich cho c dong và ngu?i lao dng trong doanh nghip (không 

cO 



Y HOA TIEU HANG HA! 
I(HU V1)C VIII 

MST: 4200767748 

CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VI13T NAM 
Bc 1p — Ti do — Hinh phüc  

    

T!NH HINH THIIC HIN SAP XEP, nOi MOI DOANH NGHIP NAM 2019 
(Ban hành kern theo Nghj djnh s 81/2015/ND-cP ngày 18 tháng 9 nãm 2015 cüa ChInh phi) 

TT Ten doanh nghip 
Giü' 

nguyen 

Thoái von 

Tin do thu'c hiên dn nàm báo cáo 

T Iê Nhà 

nir&c dir 

kin nm 

gifr sau 

sap XCP 
thoái von 

Kê hoach 

nám tip 

theo 

Ghi 

chit 

CPH 
Các hInh thirc 

khác 

Hoàn 

thành 

trong 

nAm báo 

cáo 

Chira 

hoàn 

thành 

Thãnh 

lap 

Ban 

Chi 

dao 

Bang 

xác dinh 

giá tn 

DN 

Quyt 

dinh 

cong bô 

giá trl 

DN 

Quyt 

dinh phê 

duyêt 

phu'o'ng 

an 

BA 

IPO 

Bai hôi 

dông cô 

dông 

lan 1 

Ten 

hInh 

thfrc 

Ba có 

quyêt 

dinh phê 

duyt 

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

Cong ty TNHH MTV 

ba tiêu hang hài 

khu vuc VIII 

Gifi nguyen 

Cong ty 

TNHH MTV 
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BAO CÁO CITE D4, 
(Ban hành kern theo Ngh\ 

CONG TY HOA TI 
HANG HAl iuiu vc vm 

MST: 4200767748 
Dc 1p - Ttr do - Hnh phüc 

Khánh Hôa, ngày2 tháng 3 nárn 2020 

1. ChInh sách tin itrong, tin thir&ng cüa doanh nghip 

a) Nguyen tc xác djnh trã lrnmg, thithng, thu lao cüa doanh nghip 

- Nguyen tc xác djnh trã hrcTng, thuó'ng di vOi ngix?i lao dng: 

+ Lut lao dng 10/2012/QH13 ngày ngày 18 tháng 06 näm 2012; 

+ Nghj djnh s 51/2016/ND-CP ngày 13 thang 6 nãm 2016 cüa ChInh phü quy 

dnh quân 1 lao dng, tin 1ung và tin thixàng dôi vri nguOi lao dng trong cong ty 

trách nhim hUu han  mt thành viên do Nhà nrnic nm giü 100% vn diu l. 

+ Thông tix s 26/2016/TT-BLDTBXH ngãy 01 thang 09 näm 2016 cüa B Lao 

dng thuang binh - Xä hi v vic "Hrnrng dn th1rc hin quãn l lao dng, tiên lucmg 

và ti&n thung di vOi ngizOi lao dng lam vic trong cong ty trách nhim huu hn rnt 

thành viên do Nhà nuâc nrn gill 100% vn diu l". 

- Nguyen tc xác djnh trã lucmg, thu&ng, thi lao di vOi ngithi quail l doanh 

nghip: 

+ Lut lao dng 10/2012/QH13 ngày ngày 18 thãng 06 näm 2012; 

+ Nghj dinh s 52/2016/ND-CP ngày 13 tháng 6 näm 2016 cüa ChInh phü quy 

djnh tin lucmg, thu lao, tin thu&ng di vâi ngithi quãn i cong ty trách nhim hllu 

han mt thành vién do Nhà nuc nm gill 100% vn diu l; 

+ Thông tu sé 27/2016/TT-BLDTBXH ngày 01 tháng 09 näm 2016 ella B Lao 

dng thmmg binh - Xã hi v vic "Huâng dn thirc hin ch di tiên luo'ng, thu lao, 

tin thuO'ng di vâi ngithi quãn l cong ty trách nhim h1ru han  mt thành viên do Nhà 

nuóc n.m gill 100% vn diu l". 

b) Qu tin lucing, thU lao thirc hin ella Ngi.thi quãn l doanh nghip và Qu tin 

luGng thirc hin Ngithi lao dng nam 2019 

- Qu5 1i.rcng thuc hin ella ngi.thi quãn l doanh nghip và ngu?i lao dng duçc xác 

djnh trên qu5 luong k hoach, kát qua hot dng san xut kinh doanh thirc hin närn 

20 19. 

- Qu tin lucmg thirc hin ella lao dng: xáe djnh theo thông tu 26/2016/TT-

BLDTBXH ngày 01 tháng 09 näm 2016 dlla B Lao dng thucing binh - Xã hi v 

vic "Hithng dn thirc hin quãn l lao dng, tin lucing và tin thithng di vOi ngithi 



lao dng lam vic trong cong ty trách nhim hu han  mt thành viên do Nhà nirâc nm 

giti 100% von diu 1". 

— Qu5 tin lircing thirc hin cüa nguñ quãn l doanh nghip: xác djnh theo thông 

tu s 27/2016/TT-BLDTBXH ngày 01 tháng 09 nãm 2016 cüa Bô Lao dng thixcing 

binh - Xà hi ye vic "Huàng dn thirc hin ch d tin hrcrng, thu lao, tin thu&ng di 

vOi nguO'i quân l cong ty trách nhirn hüu han  rnt thành viên do Nhà nuâc narn giü 

100% vn diu 1". 

c) ChInh sách phân phi tin hrcing, tin thixOng, thñ lao cüa doanh nghip: 

— Chinh sách phân phéi tin hang, tin thuâng di vâi ngui lao dng: Theo Quy 

ch Quán 1 lao dng và tin krang theo Quyt djnh s 13/QD-CTHTHHKVVIII ngày 

21 tháng 02 närn 2019 cüa Giám dc Cong ty Hoa tiêu hang hãi khu viic  VIII. 

— ChInh sách phân phi tin h.rang, tin thring, thu lao di vth nglxi quãn l 

doanli nghip: Theo hiiàng dn tai  Diu 3 cüa thông tu s 27/2016/TT-BLDTBXH 

ngày 01 tháng 09 nãm 2016 cüa B Lao dng thucing binh - X hi v vic "Hu'âng 

dn th?c hin ch d tin hang, thu lao, tiên thixmg di vó'i ngui quãn l cOng ty 

trách nhim hüu han  mt thành viên do Nhà nuó'c nrn giU 100% vn diu 1" và can 

cur vào kt qua san xut kinh doanh cüa nãm 2019. 

2. Báo cáo qu5 tiên ltro'ng, thñ lao, tiên thir&ng cña doanh nghip 



CONG TYT 

MQTTJ1&NI 

bA lIEU bANG HA! 
KHUVVC VIII 

AO CÁO QU TIEN LU'1NG, THU LAO, TIEN THTfNG THIXC 

HiN CUA DOANH NGHIP NAM 2019 

Chi tiêu Don vi tInh Näm 2018 Näm 2019 

K 
hoach 

Thirc 
hiên 

K hoach Thirc hiên 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

I H4NG CONG TY DUC XEP Hang II II II II 

II TIEN LU'1NG CUA LAO BONG 

1 Lao dng Ngu?i 29 28,25 29 29 

2 Mrctin1ucingbInhquân 1.000dlthang 14.090 16.237 14.917 18.350 

3 Qu5tin1ucng Triêudng 4.903,43 5.504,22 5.191,00 6.381,81 

4 Qu tin thu&ng, phüc 1çi phân phi 
trrc tiêp cho ngl.rôi lao dng 

Triu dông 592 82 582 6 741 6 

5 ThunhpbInhquân 1.000dltháng 14.090 17.985 16.591 20,481 

III TIEN LIfONG CUA NGUI 
QUAN LY DOANH NGHI1P 
(chuyên trách) 

II II II II 

1 S ngixäi quãn 1 doanh nghip 4,3 4,3 5 5 

2 MñclrnmgcobãnbInhquân Triu 
dong/tháng 

8867 8867 110 110 

3 Qu tin hrcmg Triu dng 1.085,68 1.243,49 1.320 1.584 

4 Mirc tin Iuang binh quân Tiu 
dong/thang 

21,137 24,209 22,00 26,40 

5 Qüy tin thurng Triu ding 134,711 184,8 

6 Tin thung, thu nhp Triu dng 

7 Mirc thu nhp birth quãn cüaviên 
chiic quan ly 

Triu
, 

dong/thang 
21,137 26,83 22,00 2948 

IV THU LAO CUA NGI1I QUAN 
LY DOANH NGHI1P (không 
chuyên trách) 

1 S ngui quan 1 doanh nghip Ngix?iii 0,7 0,7 

2 Mirc thu lao binh quail 
Triu dông 4,0 4,59 

3 Qu thu lao 
Triu dong 34,59 39,6 1 

4 Qüy ti&n thuO'ng 
Triu dong 4,29 

5 Tin thu&ng, thu nhp 

6 Mirc thu 
chtrc quãn 

nhp bInh quân cüa viên 

1 
Triu 

dong/tháng 
4 0 5 08 
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