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BQ GIAO THÔNG VN TM 
TONG CONG TY BAO DAM 

AN TOAN HANG HAl MIEN NAM 
MSDN: 3500101379 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p — Tir do — Hnh phtc  

BAO CÁO DANH GIA yE KET QUA THVC HIN KE HOCH 
SAN XUAT KINH DOANH HANG NAM 2020 

('Kern theo Báo cáo so' /501F/BC-TCTBDATHrnvTN ngày2i1 tháng nãrn 2021 
cüa Tong cOng Báo darn an toàn hang hái mien Narn,) 

I. TINH HINH SAN XUÁT KINH DOANH NAM 2020 

a) Thjrc hiên các chi tiêu k hoch. 

Tng cong ty Bào dam an toàn hang hâi mien Nam duqc Nba nuOc giao 
nhim vii quãn I vi1ng biên tü phIa Narn cay den biên Sa Hu'nh, tinh Quàng Ngài 
vào den bet v1ng biên tinh Kiên Giang vó'i 53 den hãi dàng, 24 tuyên luông; thirc 
hin nhim vii cung cap djch vçi dan tàu biên ra vào các câng, khu neo du tàu, 
khu chuyêntâi dOi vâi tuyên dn tàu bat buc, thirc hin cong tác trc v&t ciru h. 
Den thai diem hin tai  Tong cong ty có 06 dcm vj hach  toán phii thuc, 05 Cong ty 
TNHH MTV do Cong ty näm gi 100% von diêu 1 hoat dng trong linh vrc cong 
Ich hoa tiêu hang hài, 01 Cong ty con do Cong ty mc näm quyên chi phôi boat 
dng trong 11th vixc thiêt bj báo hiu hang hãi, 02 COng ty lien kêt hoat dng trong 
1mb virc tnic vo't ci'ru h va gia cong dóng mâi, si:ra chfta phao báo hiu hang hãi 
Va phuong tin thUy, Các Cong ty con và Cong ty lien két dêu hoat  dng trong các 
linh vrc lien quan den ngành nghê san xuât kinh doanh cUa Tong cOng ty. Tr sâ 
van phông lam vic cüa Tong cong ty và các dn vi thành viên dt a các tinh, 
thành phô Ha Ni, Khánh HOa, BInh Djnh, Ba Rja-Vüng Tàu, TP. Ho ChI Minh 
và Can Tho. 

Ngoài ra, là Tng cong ty dugc giao quãn 1, v.n hành các tram  den trên 
khu virc Quân dào Truèng Sa, dja bàn dc bit khó khän, xa xôi, hèo lánh, hin có 
nhiêu quôc gia trong khu vrc cüng tuyên bô chü quyên; nên ngoài chirc näng ho 
trq tàu thuyên hành hài an toàn trên khu v11c, các cay den biên tai  day là nh&ng 
cOng trinh dan sr trên biên, tao  thành nhüng ct môc bet sic quan tr9ng dê xác 
djnh thr6ng co sâ trên biên, khäng dtnh  chCi quyên thiêng liêng cüa To quôc ta dôi 
vi Quân dào nay. 

Dôi vâi các nhim vii Bô Giao thông '4n  tãi giao, Ttng cong ty du triên 
khai thrc hin tot, tü cOng tác v.n hành h thông báo hiu den biên, luông tàu 
biên, djch vv dan tàu ra vào câng, tric vót ciu h trên biên den cOng tác nao  vet 
duy tu các tuyên luOng hang hâi, khào sat thrc hin thông báo hang hãi, xay dimg 
các cong trinh hang hãi, bão dam cho tàu thuyén ra vào an toàn Ca ngày dêm, 
không dê xãy ra cô hang hãi nào xày ra do lôi cüa báo hiu hang hái, lOi cüa Hoa 
tiêu dan tàu,... 

Tong cOng ty luOn tim mi bin pháp kh.c phvc nhung khó khän dê hoàn 
thành tOt nhim v dugc giao, dai song CB-CNV duçic bâo dam, thu nhp On djnh. 
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b) Thuii 19i, khó khãn 
* Thuãn lçi 
Dáng Uy Tong cong ty, Hi dng thành viên, t.p th Ban diêu hành và 

NLD trong Tong cOng ty dã doàn kêt, gi vüng On djnh ye mi rn.t, cng nhau 
phân dâu hoàn thành các nhirn vii ducc Nhà nuOc giao. 

Tong cOng ty luôn nhn diiçc sr quan tarn, üng h, giiip dô và tao  diu  kiin 
cüa các ngành, các cap, các ca quan hu quan tü Trung rGngtOi dja phrong, dc 
biêt là cüa B Giao thông 4n tãi, Cic Hang hãi Vit Narn, Uy,ban tinh Ba Rja-
VUng Tàu và UBND TP.Vüng Tàu cing các dja phiio'ng nai Tong cong ty dóng 
tru s. Day là diêu kiên thun li cho hoat  dng san xuât kinh doanh cüa Tong 
cong ty, gop phân vào s1r phát triên ben vüng cüa ngành BDHI-1, thirc hin thãnh 
cong chiên luçc phát triên kinh tê biên, báo v chü quyên, quyên chü quyên, an 
ninh quOc phông trên biên cüa Dàng và ChInh phü dâ dé ra, tao  dng lirc cho qua 
trInh hi nhp kinh tê Quôc tê nhanh chóng cüa Tong cong ty. 

Di ngü NLD luOn c gAng h9c tap, nghiên ciru, nâng cao trInh d chuyên 
mOn nghip v11, có thirc to cht'rc k 1ut, doàn kêt ni b, yêu ngành, yêu nghê. 
Ngithi lao dng có tay nghê, có trInh d chiêm t' trçng ngày càng cao. 

Các ch d chInh sách d& vO'i ngLri lao dng, cci ch diu hành hoat dng 
SXKD cüa Tong cong ty dugc bô sung hoàn thin và trng buâc dôi mó'i là ca sâ, 
tiên dê dê nâng cao hiu qua SXKD, dam báo yêu câu ye thyi gian và chat hiqng 
hoàn thành các nhirn vii duçic giao. 

* Khó khàn 
Trong nhUig närn qua, tInh hInh kinh t th gii và trong nuóc có dAu hiu 

khi sac. Trong närn 2020 xãy ra djch bnh covid 19, tInh hInh djch bnh diên 
biên phirc tap, có the con kéo dài Va lay lan nhiêu quôc gia, dr báo Se ãnh huâng 
và gay thit hai  kinh tê toàn câu. Trong nhüng näm tOi dr báo tang truâng có xu 
huâng giãm; lam  phát cao. Diêu nay tác dng manh  den ngành vn tài nói chung, 
ngành hang hâi nói riêng. Luqng tàu ra, vào các càng, hang hóa xuât nhp khâu 
bang dung biên giârn dáng kê ânh hung trrc tiêp den nguôn thu phi Bâo dam 
hang hài và doanh thu Hoa tiêu dan tàu. 

BANG 1: MQT SO CH TIEU VE HO4T SAN XUAT KINH DOANH 
CUA TONG CONG TY DUC THE HIN TI BIEU SAU: 

TT Ni dung DVT K hoch Cia trj thy'c 
hiên 

Giá tr thijc hin 
cua ca to hçrp cong 
tymç-côngtycon 

SanphAmchu  
yêu san xuât 

Van hành he 
tMng den bin, 
dãngtiêudtc 
1 p 

Den 53 53 53 
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TT Ni dung DVT K hoch Giá trl thiic 
hin 

Giá trjthii'c hiên 
cua ca to hçrp cong 
ty mc - cong ty con 

Vn hành, báo 
trI h thng 
1ung hang hâi 
cong cong 

Luông 24 24 24 

Khào sat phuc 
vcOngbô 
thông báo hang 
hâi 

Luông 24 24 24 

No vet duy tu 
1ung hang hãi 

LuOng 6 6 6 

Hoa tiêu hang 
hâi 

Ltrqt 
tàu 

26.387 26.383 26.383 

2 Tngdoanhthu 
Triêu 
dông 

1.268.839 1.249.576 1.483.728 

3 Tong igi nhu.n 
tru1c thu 

Triu 
dng 

86.560 81.331 114.030 

4 Tong igi nhun 
sauthuê 

Triu 
dng 

76.118 70.801 95.176 

5 Thu và các 
khoân d np 
nhà nuc 

Triu 
dng 169.717 175.825 205.392 

6 Kim ngch suât 
khAu (neu co) 

Triu 
dcng 

0 
- 

0 0 

7 San phrn dich 
vi cong ich 
(Doanh thu) 

1.136.958 1.106.426 1.106.426 

8 Tng s lao 
dng 

Nguii 
1.148 1.148 1.5 17 

9 Tong qu' 
luong 

Triu 
dông 

259.072 259.072 377.560 

a Qu5lucmg 
quãn 1 

Triu 
dng 

4.138 4.138 12.561 

b Qu li.rcing lao 
dng 

Triu 
dng 

254.934 254.934 364.999 

II. TINH HINII DAU TIX, T!NH HNH THVC HIN CAC DU' AN 
1. Dánh giá tInh hInh thirc hin các Dir an có tong m(rc von tr nhóm B 

tr& len: 
Nàm 2020 Tng cong ty không cO dugc giao triên khai dir an nào thugc các 

các dir an (Dir an quan trçng quôc gia, d an nhóm A, dir an nhóm B) 
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2. Các khoãn du tn tài chInh: Näm 2020 Tong cOng ty không thirc hin 
khoân dãu tu tãi chInh nào. 

II. TINH HINH DAU TIX TI CAC CONG TY CON 

a) Danh sách các cong ty con do Tong cong ty Bão dam an toân hang hâi 
mien Nam nam giU 100% vOn diêu 1 

- Cong ty TN}ll-I MTV Hoa tiêu hang hãi khu v'çrc I; 

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

- Cong ty TNHH MTV Hoa tiêu hang hãi khu virc VII; 

- Cong ty TNHII-I MTV Hoa tiêu hang hâi khu v1rc VIII; 

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

b) Danh sách các cOng ty con do Tng cOng ty Bão dam an toàn hang hái 
mien Narn närn giU trên 50% von diêu l 

- Cong ty CP Thit bj báo hiu hang hãi rnin Narn. 

Trong nãrn v1ra qua 5 Cong ty Hoa tiêu hang hãi dâ thrc hin dn 26.3 83 luçrt 
tàu ra vão cac cãng trong khu virc ducic giao quán l, darn bão an toàn tuyt dOi ye 
nguii, hang hóa va phucmg tin, dáp irng yêu câu ye an toàn, an ninh hang hãi, 
phông ngra ô nhiêrn môi trizng. Chat ltrçing djch vi Hoa tiêu dan tàu ngày càng 
nâng cao, dem Iai  sir hài lông cho khách hang, vic lam cüa ngthi quân l doanh 
nghip và ngthi lao dng duçic báo dam, On djnh. 

Hot dng cüa Cong ty CP Thit bj báo hiu hang hài mien Nam vói phâm 
chInh mang tInh dc thü, chü yêu cung cap các djch vi phi trçi phvc vi cong tác j  
quãn 1 v.n hành h thông den biên và luOng hang hãi nhu: san xuât, sira cha 
thithng xuyen thit bj báo hiu hang hãi vi vy vic tip cn thj trll&ng mi con 
gp nhiêu khó khan. 
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BANG 3 TINH H!NH TAt CHINH TI CAC CONG TY CON NHU' SAU THEO PHV LUC D!NH KEM 

TT Ten doanh nghip 
Vn diu lé 
(t dng) 

I ong VOII 

du tu cüa 
cong ty mc 
(t dông) 

Tong tài 
san (t 
doug) 

Doanh 
thu (t 
dng) 

Lqi nhutmn 
triró'c t1iu 
(ti' doug) 

Loi 
nhuân 

sau tliué 
(t dông) 

Loi nhuân 
nçip ye 
cong ty 

mc 

Thuêvà 
các khoãn 

dã flop Nba 
nuroc (ty 
dng) 

Tong nq 
phãi trã 

dông) 

I Các cong ty coil do cong ty mc nàmmz gifr 100% vn diii 

1.1 
Cong ty TNHI-1 
MTV Hoa tiCu khu 
vise I 

215.872 215,872 283,739 194,911 53,827 46,291 26,353 24,414 67,868 

1.2 
COng ty TNI-I1-1 
MT'V I-ba tiêu khu 
vuc V 

32.044 32,044 37,385 25,592 1,846 1,581 0 1,475 5,341 

1.3 
Cong ty TNHI-I 
MTV 1-ba tiêu khu 
vise Vu 

18.971 18,1 22,103 14,056 2,3 1,975 0 1,528 3,371 

1.4 
Cong ty TNHI-I 
MTV 1-boa tiêu khu 
vise ViII 

22.286 22,286 24,617 14,781 687 589 0 1,947 2,331 

1.5 
COng ty TNHH 
MTV Hoa tiëu khu 
vise IX 

37.829 37,829 40,199 13,457 287 243 0 620 2,371 

2 Các cOng ty con do cong ty mc mumn gifr trên 50% vn diu ! 

2.1 
COng ty CP T1iit 
bj BHHI-bmiên 
Nant 

5.050 4,726 7,019 9,878 327 271 0 2,25 1,153 
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BQ GIAO THÔNG VN TAI CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TONG CONG TY BAO DAM Dôc lap — Ttr  do — Hnh phüc 

AN TOAN HANG HA! MIEN NAM 
MSDN: 3500101379 

BAO CÁO KET QUA THTTC HIN CAC NHIM VJ S NGHIP CONG 

vA TRACH NHIEM xA HQI NAM 2020 

(Kè,n theo Báo cáo sá4O4 /BC-TCTBDATHHMNngàyJA tháng6narn 2020 cüa 
Tong cOng ly Báo dam an toàn hang hái mien Nam) 

I. MOT SO CHI TIEU vA NHIM V1J SI NGHIP CONG 
• A A A A A • A A A Bieu mçt so chi tieu ye nhiçm vi str nghiçp Cong 

TT 
Danh IHUC ninem 

viii 
DVT Kê hoach 

. 
Thu'c 
hiii 

Ty lê so 
vói kê 
hot cli 

1 Khôi lucing, san 
hrçing san ph.m 
djch vi sr nghip 
cong thrc hin 
trong nãm 

- Quãn 1 van hành 
den 

Den 
53 53 100% 

Quãii 1) vn hành 
luông 

Luông 24 24 104% 

- Khàosát1ungphiic 
viii ra thông báo 
hang hãi 

Luông 24 24 100% 

- No vet duy tu 
1ung (t1r NSNN)* 

Tuyn 
luông 

6 6 100% 

- Hoatiêuhãnghãi Luqttàu 26.387 26.383 99,98% 

2 Khi krcing, San 
hicing san phm 
djch vi s1r nghip 
cong bj Iôi, không 
d.t yêu câu 

Không có Không có 

3 Chi phi phát Siflh 
lien quan den các 

Triêu 
dng 1.099.459 1.088.413 96.9% 
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san phm, djch vu 
sr nghip cong th1rc 
hin trong närn 

Doanh thu thuc hiên 
các san phrn djch 
vi sx nghip cong 
trong nàrn 

Triêu 
dng 1.136.959 1.128.736 973% 

* Kinh phI chi dt hang djch vi sr nghip cOng bâo darn an toànhàng hài 
('van hành h thông den bién, dàng tiêu dc lap; vn hành báo trI h thông luông 
hang hái cong cong  (bao gOin cá dé chän sOng, dê chàn cat, kè hu'O'ng dOng và kè 
báo v bà iuOng hang hái); kháo sat phyc vy cong bO thông báo hang hái dOi v&i 
luOng hang hal cOng ciig (bao gO/n C vi trI dOn trá hoa tiêu.); nhim vy dot xuát 
báo dáni an toàn hang hal) có thâp han so vói kê hoch giao do nguyen nhân giá 
nhiCn 1iu giãm (trung bin!? khoáng 30% so vâi nàin 2019). Ngoài ra con diêu phôi 
kêt hgp thrc hiên gifla các nhim vi (cOng tác kháo sat thu'&ng xuyên kêt hçp v&i 
kliáo sat phyc vy bàn giao mat bang thi cOng và nghimn thu ngo vet duy tu iuOng 
hang hái cOng cong...),  ngoài ra cOn tiêt giám chi phi quân 1', kiêm soát các khoân 
chi dam bào tiêt kiêm, thuc hiên cOng khai rninh bach chi tiêu tài chInh, chü dng 
sir ding có hiu qua phân kinh phi duqc giao. 

II. TRACH NHIM xA HOL CUA DOANH NGHIEP 

1) Trách nhim bão v môi trtrOng 

Tng cong ty thung xuyên tuyên truyn, vn dng can b, cong nhân viên, 
nguOi lao dng cüa TOng cong ty tharn gia bão v rnôi trung, giU gin v sinh mOi 
truOng; srdiing hcp 1, tiêt kiêm tài nguyen thiên nhiên; giãm thiêu, tái sir diing 
rác thai; tiêt kim và nâng cao hiu qua sü dung tâi nguyen thiên nhiên trong hoat 
dng bão dam hang hâi, thrc hiên cOng tác bão v mOi trixmg theo ding quy djnh 
pháp 1ut. 

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

Tip ni truyn thng tht dçp "Ung nuôc nh ngun", "Tuong than, tuo'ng 
ái", trong nAm 2020, Cong doàn phi hqp vOi Lnh do Tong cOng ty thrc hin 
nhiu hot dng t.r thin xã hOi  vri s tin gn 01 t5' dng cho các hott dng tiêu 
biu nhu: Tài trg cho chuong trinh "Ba Rja—Vng Tàu- Dâu n 2019" ; Ung h 
Qui "VI chü quyn bin dào"; TiJng h Uy ban M.t trn T quc Vit Nam tinh 
BR-VT); H trg gay "Qu9 dat ng stent cho bnh nhân nghèo cüa Báo Thanh niên 
— Van phOng DOng Nam Bô; Tâi trçi h9c bng cho sinh viên các Trithng Di hçc 
Hang hai Vit Nam, TruO'ng Di h9c GTVT Vit Nam; H trçi Hii cru chiên birth 
Tong cOng ty; 1Jng h dng bâo các tinh min Trung b thit hai do mua lU gay ra 
theo phát dng cUa Uy ban mt trn T quc Vit Nam và Ban cru trçi Tinh BR-
VT); vn dng NLD üng h, giüp dO nhân dan các tinh min Trung bj ãnh huâng 
do bào 1Q, chuyn v Cong doàn GTVT và trçrc tip üng h cho NLD Tong cOng ty 
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bj ãnh huäng. 

Các Cong doàn co sâ cUng phi hçp vâi 1nh dao dan vt thirc hin nhiu 
chirang trInh tr thiên, xã hi ti dja phuang, gop phn chung tay cUng xã hi chãrn 
10 cho các hoàn cânh khó khän, không ncii nuang tra, thirc hin các chuong trInh 
an sinh x hi. 

3. Trách nhim vó'i nhà cung cp 

Tong cong ty luôn thrc hin tht trách nhirn vó'i nhà cung cp, ton tr9ng ban 
quyên và thu&ng xuyên cp nht các thông tin, khuyên cáo các cái tiên k thut cüa 
nhà cung cap dông thi phán hôi cho nhà cung cap các khuyêt diem han  chê ciia san 
phârn dê nhà cung cap kjp thi khãc phyc. 

4. Trách nhim bão dam lçi Ich và an toàn cho ngirô'i tiêu dñng 

Di vói các nhim vi B Giao thông v.n tâi giao, lông cong ty dêu triên 
khai thrc hin tot, tr cong tác vn hành h thông báo hiu den biên, luông tâu 
biên, djch vi dn tàu ra váo cãng, tric vót ciru h trén biên den cong tác nao  vet 
duy tu cac tuyên luông hang hái, kháo sat thrc hin thông báo hang hãi, xây dimg 
các cong trInh hang hái, bão dam cho tâu thuyên ra váo an toàn Ca ngày dêm, 
khOngdê xãy ra cô hang hâi nào xáy ra do lOi cüa báo hiu hang hãi, lôi cüa Hoa 
tiêu dan tàu, dáp ''rng day dü, kip thai nhu câu cüa khách hang, báo dam an toàn, 
an ninh hang hái va phông ngra ô nhiêm rnôi trung theo dung quy djnh. 

5. Trách nhim dam bão lçi ich cho Co dông và ngirôi lao dng trong 
doanh nghiêp 4 

Tng cong ty dà tic hin t& cong tác chäm lo dôi sng, ch d tiên luong 
dôi vói viên chrc 9uân 1 và ngui lao dng, gilt dam bâo thu nh.p on djnh, thanh 
toán day dü các chê d dc thu nhu ph cap di biên, an djnh lucmg, thiêu nuâc ngQt, 
gilip ngthi lao dng yen tam cong tác, gàn bó cong hiên cho sl1 nghip phát triên 
bão dam an toàn hang hái, dông thai thu hut nguôn lao dng chat luqng cao, tao 
diêu kin cho ngu?ii lao dng tham gia các chucing trInh dâo tao  nâng cao trInh d 
chuyên mon nghip vi, ngoi ngU, tin h9c, cong ngh thông tin, thiêt bj din tü 
phic vi cho nhu câu phát triên cüa lông cong ty nói riêng và ngành bão dam an 
toàn hang hái nói chung. 

ChInh quyn Tng cOng ty phi hqp ch.t ch v&i Cong doàn và các to chirc 
doàn the trong vic quán trit, tuyên truyên, phô biên ni dung các van ban ye thirc 
hin quy chê dan chü, ghip can b quân 1 và ngui lao dng trong lông cong ty 
nh.n thrc dung dan tarn quan trong cüa vic thrc hin quy chê dan chi & ca s& tai 
noi lam viêc. 

Trong nàm, các don vj dâ hoàn thãnh cong tác to chüc Hi nghj ngi.r&i lao 
dng, djnh k' giao ban dôi thoai dê thông tin ye tInh hInh boat dng san xuât kinh 
doanh và giái dáp các kin, kin nghj; dng th&i tao  diêu kiin thun li chongui 
lao dng thrc hin quyên dan chü duoc biêt, duc tham gia kiên, dugc quyêt djnh 
và giám sat, kiêrn tra nhltng van e có lien quan. 
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Ngoài ra, Tng cong ty can trin khai xây dçrng horn thu gop và bang cong 
bO thông tin, niêrn yet cong khai ô nhü'ng vj trI thun tin dê ngui lao dng kjp thOi 
nãm bat các thông tin có lien quan hoc phãn ánh, dóng gop kiên vth Tong cong 
ty. 

NhIn chung, vic thirc hin Quy ch dan chü ô c sâ cUa Tng cong ty dà 
gop phân vào si on djnh và phát triên san xuât kinh doanh, bâo dam quyên và igi 
ich, phát huy tinh than lam chü, tIch circ sang tao  cUa ngui lao dng, duy trI rnôi 
quan h lao dng hài hOa, On djnh trong Tong cong ty. 

) 
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