TONG CONG TY BAO DAM
AN TOAN HANG HAl MIEN NAM

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dôc 1p - Tr do - Hanh phüc

CONG TY TNIIH MTV
HOA TIEU HANG HA! iuiu vlic i
Thành phd H ChI Minh, ngày 25 tháng 6 nám 2021

S :2fl/BC-CTHTHHKV.I

BAO CÁO
A
Cong bo thong tin doanh nghiçp Nha niro'c theo Ngh d!nh so 47/2021/ND-CP
A

A

TONG CONG TV BAO DAM
AN TOAN HANG HA! MIEN NAM

s&2?'
DEN Ngày:..i6iId
Gicc
A'

Chuyn

IA

A

nhgCri:
- Trung tam Cong ngh thông tin — B Giao thông Vn tãi;
- Tng cong ty Bão cám an toàn hang hái mien Nam.

Can cit Nghj djnh s 47/20211ND-CP ngày 01/4/2021 cüa ChInh phü v viêc
Quy djnh chi tit mt s diu cüa Lut Doanh nghip;
Cong ty TN}IH MTV Hoa tiêu hang hãi khu vrc I báo cáo thông tin cong b
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- Báo cáo dánh giá v kt qua th?c hin k hoch san xuât kinh doanh näm
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Noi nhân:
- Nht.r trên;
- ChO tjch Cong ty (dO b/c);
- KSV (dê giám sat);
- Ban DiOu hành Cong ty;
- PhOng TCKT, PhOng TCCB-LD;
- DAng Website Cong ty;
- Ltru: Van thu, KHKD.

OOA43

ç

DOC

CONG TY
0'
TRACl NH HIJU HAN

MOT

ANH VIE

*

HOA Tiu
0
KHU
A
/

ANG H

J

- T.p

guyen Van Th9

CQNG HOA XA HOI CHU NGHiA VIT NAM

TONG CONG TY BAO DAM
AN TOAN HANG HAl MIEN NAM
CONG TY TNHH MTV
HOATIEUHANGHMKHUVCI
MST: 0300443683

Dc 1p - Ti.r do - Hnh phUc

ThànhphHc ChIMinh, ngày 25 tháng 6 nám 2021
BIEU SO 3: BAO CÁO DANH GIÁ yE KET QUA THVC
HIN KE HOACH SAN XUAT KINH DOANH NAM 2020
(Kern theo Báo cáo sô'2i1i'BC-CTHTHHKV.I ngày 25/6/2021
cza Giárn dôc Cong ty TNHH MTVHoa tiêu hang hái khu vrc I)

I. TINH HINH HOAT DQNG SAN XUAT KINH DOANH NAM 2020
BANG SO 1: MQT sO CHI TIEU yE HOiST DQNG SAN XUAT JUN11
DOANH CUA DOANH NGHIEP
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1.1 Dánh giá ké't qua hogt dng san xuá't kinh doanh irong näm so v&i ke' hogch
dOiv&icác chitiêu.
TInh hInh djch bnh Covid- 19 bUng phát trên phm vi toãn cAu dã lam ãnh
hrning rat 1&n den nén kinh tê the gii nói chung, nén kinh tê Vit Nam nói riêng và
dc bit là các doanh nghip Vit Nam dang bj tác dng rat l&n b&i djch bnh và gp
nhiêu khó khn, Cong ty TNHH MTV Hoa tiêu hang hãi khu vtrc I không näm ngoài
sij ânh hu&ng do. Tuy nhiên, Cong ty dã cô gang triên khai các bin pháp dam bào
an toàn cho nguii lao dng, dc bit là các hoa tiêu trrc tiêp dan tàu nhám cung cap
djch vi hoa tiêu hang hal dixoc an toàn và kjp th&i. Kêt qua san xuât kinh doanh näm
2020 cüa Cong ty thiic hin dat duqc nhu sau:
- Vê san li.rcing:

2

+ Trong näm 2020 Cong ty dä cung irng djch v1i hoa tiéu hang hâi cho 15.262
hiçit tàu an toàn, tAng 1.162 hxçit, tuo'ng 1.rng tAng 8,24% so vói ké hoach.
+ Tng s GTHL trong nAm 2020 dt 4.546 triu GTFIL, giâm 114 triu
GTHL, tuong üng giãm 2,45% so vri kê hoach.
- V cht lircrng djch vii: Cong ty boat dng cung i'rng djch vi:i hoa tiêu hang hái
theo h thông quân 1 chat h.rcing ISO 9001: 2015 vâ duqc to chüc có uy tin Quacert
tái cap 1i giây chüng nhan trong nAm 2020, mci hoat dng cüa Cong ty di vào chiêu
sâu, có chat 1ung. NAm 2020, Cong ty dA cung cap djch vi:i dan tàu kjp thai, an toàn
va hiu qua. Qua khâo sat thAm do kiên khách hang dêu nhan duqc nhüng dánh giá
cao và duçic các Cãng vi:i hang hái xác nhan krçit tàu djnh ks'.
- V tng doanh thu: Trong nAm 2020 thi:rc hin 194,911 t dng, giâm 8,963 t
dOng, tuang rng giâm 4,4% so vâi kê hoich.
Nguyen nhân si:r si:it giâm nay do tInh hInh djch bnh Covid- 19, các tàu niiOc
ngoâi có thuyên vién bj nhiêm bnh và các tàu den tü vüng có djch bj hn ché nhp
cành vào Vit Nam, so hrçmg và doanh thu tàu ngoi giãm so vol ké hoach. Doanh
thu dn tâu nOi giãm do giâm giá dê chia sê khó khAn vOi khách hang theo van bàn
chi dao so 1298/CH1HYN ngày 17/4/2020 cüa Ci:ic hang hãi Vit Nam ye vic giârn
10% giá djch vi:i hoa tiêu hang hãi trong thOi gian 03 tháng kê t1r ngày 01/5/2020 den
31/7/2020 cho các tàu thuyên Vit Nam hoat dng van tãi ni dja. Ngoài doanh thu
hoa tiêu, doanh thu khác cüng giAm do Anh hixàng tr djch.
Ngoài các yu th dixcic nêu 0 trên lam doanh thu giàm, m.t khác các yu to
khách quan lam tAng chi phi nhu chi phi mua sAm, trang bj diing cii y tê, b do bão
h phOng chông djch, dung djch khO trüng, phun thuôc khü trüng tai các nai lam
vic, thuê phixcmg tin phic vi:i cong tác ... lam cho lçii nhuan thi:rc hin giAm dáng
kê so vOi kê hoach, ci:1 the:
- Lçri nhuan truOc thus nàm 2020 Cong ty dat 53,827 t dông, giâm 9,674 t
dông, trn.lng üng giãm 15,23% so vOi kê hoach.
- Lçvi nhun sau thud nAm 2020 Cong ty dat 46,291 t dng, giâm 4,501 t'
dông, tuang irng giàm 8,88% so v&i kê hoach.
- Trong nAm 2020, Cong ty thirc hin dy dü nghia vi np Thué và các khoãn
cho Nhà rnthc, ci:i the: Thuê và các khoàn dA np Nhà nuOc dat 24,067 t dông, tAng
1,966 t) dong, ti.rmg img tAng 8,89% so vOi kê hoach.
- lông so lao dng trong nAm 2020 là 216 ngu&i, giãm 03 ngi.r&i so vOi k
hoach.
- Tong qu5 lirong näm 2020 cüa Cong ty là 81,536 t dng, tAng 6,187 t dng,
ti.rclng irng tAng 8,21% so vOi kê hoach. Trong dO qu5 luang ngix&i lao dng dat
78,717 t dOng, tAng 5,02 t) dông (trnmg l'rng 6,81%) và qu lrnmg ngi.rOi quàn 1)'
dat 2,819 t)' dOng, tAng 1,167 t dOng (tuong üng 70,64%) so vâi kê hoch.
1.2 Thun lçti, khó khán cht yê'u, các ylu td ánh hir&ng tái tInh hInh san xuát
kinh doanh cza doanh nghip:
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- Vé mt thun hi:
+ Duçic sir quan tam chi dto kjp thri cüa Tong cong ty Báo dam an toàn hang
hâi mien Nam, si1 üng h tü các B, Ngânh, dja phrnng cüng vth sir quán 1, diêu
hành näng dng cüa tp the lânh dao Cong ty và sr doàn kêt, no 1irc cUa tp the
ngui lao dng trong Cong ty.
+ Vic thirc hin c ch giá djch vi hoa tiéu nhu hin nay hoãn toàn phü hçp
vâi xu hr&ng phát triên cüa thj tnring, Cong ty dâ chü dng ye nguôn thu, dam báo
hoat dng on djnh, thu.n lçii cho vic tO chüc và triên khai thirc hin nhim vii.
-Vmtkhókhän:
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+ TInh hInh san xut kinh doanh cüa Cong ty TNT-Il-I MTV Hoa tiêu hang hái
khu virc I g.p nhiêu khó khàn, nhiêu yêu to khách quan tác dng lam ânh his&ng den
ket qua hot dng SXKD cüa dan vj, dc bit các bin pháp dóng ci:ra, thire hin
phong tOa biên gi&i, câng biên cüa mt sO quôc gia nhäm ngàn chin sir lay lan cüa
ct?i djch Covid- 19 trên toàn câu dã khiên hang bat các nrnc phái dóng cãng, ngành
vn tãi biên toãn câu dâ hüy bó nhiêu chuyên tàu container, ma các bin pháp dóng
ci:ra, kiêm chê djch Covid- 19 gay ra.
+ Các khach hang dai 1 chm thanh toán tin djch vi hoa tiêu cho Cong ty vói
l do khó khàn ye tài chInh do ãnh hithng cüa dti djch Covid — 19 nên tInh hInh thu
nç cüa Cong ty gp nhiêu khó khän, ãnh hir&ng den nguôn kinh phi hoat dng
thuiing xuyên cüa Cong ty. Chi phi hot dng cüa COng ty phát sinh mt khoân chi
phi ion cho cong tác phông chông djch cho can bO cong nhân viên tai nai lam vic.
+ Sir c chIm tàu Vietsun Integrity: Ngày 19/10/2019 xây ra s'r c chIm tàu
Vietsun Intergity giüa luông song Lông Tàu, sau sr cô tat ca các tàu luu thông vào,
ra trên huông song Lông Tàu tü Vüng Tàu vào Sài Gôn và ngirçic lai do Cong ty dam
nhn phái thirc hin theo sir diêu tiêt cüa các ca quan chüc nãng, ci the các tàu vào,
ra do Cong ty dan dat bat buc phâi chuyên sang di luông sOng Soài Rap, theo do
th?yi gian các ca nO Cong ty phâi thirc hin vic di.ra don hoa tiêu nhiêu hon 45 phüt
và khoãng cách hái l dan tàu giám xuông 06 hãi l. Den 08/4/2020, iuông Lông
Thu mOi duc khai thông. Diêu nay dâ ành hu&ng trrc tiêp den doanh thu cüa COng
ty Qu IV näm 2019 den Qu I näm 2020.
+ Tr tháng 03/2018 Cong ty phâi di diii do tri sâ Cu cüa Cong ty nàm trong
khu quy hoach di di xay dimg do thj tai Quyêt djnh sO 633 1/QD-UBND ngày 30
tháng 11 näm 2015 cüa Uy ban nhãn dan Tp. Ho Chi Minh dê bàn giao mjt bang
thirc hin Dr an khu phirc hçip Nhà Rông — Khánh Hi. Den nay, Cong ty vn chixa
dtrçic bô trI trii s& mói, Cong ty phái thuê nhà nOi dé neo du các ca no, thuê bãi du
ô to và vn phOng diêu hành ham phát sinh chi phi và ánh hithng den Içii nhun thirc
hin tai dan vj trong nàm 2020.
II. TiNH HIMI DAU TIX, TINH HINH THVC HIN cAc DU AN
2.1. Dit an Dcu tu' trang bjphirong tin thu hoa tiêu:
Saukhi duqc Tng côn ty Bão dam an toàn hang hâi min Nam phê duyt chü
tnrong dâu tix, Cong ty dã tién hành tim kiêm các dan vj tu van dü näng hrc và kinh
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nghim d trin khai gói thu 1p báo cáo nghiên ci'ru khã thi dir an nh.m dam bào
hiu qua, phü hçip vài ho.t dng san xuât kinh doanh cüa dan vj. Cong ty thu thp
ho sa nàng lrc cüa nhiêu dan vj ti.r van trong nuóc, trong do chi cO 02 dan vj a Ha
Ni CO chirc nàng và dü nàng lic, kinh nghim thc hin, 01 dan vi ti chôi không
tham gia gói thâu. Do tinh hinh djch Covid- 19 xãy ra trong nm dã ânh htr&ng den
viec di lal nên den thang 10/2020 dan vi tu van mm sap xêp duac cuôc hop dê trao
doi thông nhât các thông so ca bàn dê tu van tiên hnh thiêt kê sa b theo yêu câu sir
diing cüa Cong ty. Sau khi xem xét, dông thiêt kê ca sâ, hai ben dâ tiên hành
thi.rang thão và k kêt hcip dông chInh thIrc dê dan vj tir van 1p bao cáo. Den nay,
dan vj tu van dã 1p xong ho sa di,r an, chuyên cho chü dâu tu tiên hành thâm djnh
và phê duyt.
2.2. Dw an Dzthng day trung hg áp và trgm bié'n áp cá'p din cho Tram hoa tiêu
Long An:
Ngay sau khi di.rçic dan vj chü quãn là Tng cOng ty Bào dam an toàn hang hái
mien Nam chap thun tam ghi vOn dâu tu näm 2020 là 500.000.000 dOng dê tiên
hành khao sat và tim phuang an tôi iru có xét den yêu to hiu qua và sir can thiêt cüa
di,r an cap din cho Tram hoa tiêu Long An. Tháng 4/2020, COng ty dâ nh dan vj
Tt.r van din mien Nam cüng lien h vâi COng ty Din lirc Long An, dông thai tiên
hành kháo sat thirc tê dê tim phuang an tOi iru và 1p bao cáo kinh tê k5' thut cho dr
an. Cong ty Din hrc Long An cho biêt hin dang triên khai dir an xây dirng mói và
nâng cap các du&ng day trung áp tir 1 pha len 3 pha dê cap din xã Phuâc Lai,
Phi.r6c VTnh Dông, huyn Can Giuc, tinh Long An. COng ty Din hrc Long An dã
däng thông báo mai thâu ngày 17/9/2020, den 18/12/2020 có kêt qua lira ch9n nhà
thâu và thai gian thirc hin hcip dOng 210 ngày kê tir ngày hqp dông có hiu lrc.
Trén Ca s& do, dan vi tu vn dã d xut phuang an ti tru là trng try, kéo day
tr diem dâu nOi din T9 (thuc dir an xây dimg mói và nãng cap các dithng day
trung áp tir 1 pha len 3 pha dê cap din xà Phithc Lai, Phix&c VTnh Dông, huyn Can
Giuc, tinh Long An do COng ty Din 1irc Long An thirc hin) ye den Tram hoa tiêu
Long An vâi khoáng cách 1,6 km, tong mac dâu ti.r khoãng: 2.011.000.000 dông,
hiu qua và khã thi và là phirang an dixçic dan vj tu van dê xuât hra ch9n thirc hin.
Trong näm 2021, COng ty da thirc hin các buâc trInh các cp có thâm quyn
xin phê duyt chü trtxang dâu tu chInh thi'rc, thuê dan vj tu van 1p báo cáo kinh tê
k5 thut. Tiên hành thrc hin các gói thâu dã duçic phê duyt theo trInh tir thirc hin
dir an và các quy djnh pháp lust lien quan.
2.3. Dw an Trang bj nç3i tha't cho Tram hoa tiêu Long An:
Hin tai qua thng kê và dánh giá h.rçit tàu ra, vào các cãng khu virc Long An
chua nhiêu nên Cong ty chua trien khai vic tp két hoa tieu và phirang tin ye day.
Ben canh d, dé sü diing kinh phi hiu qua, tiêt kim chi phi, Cong ty cia thông nhât
t.n dirng mt sO dO dfing ni that cii (bàn, ghê, tii...) ciia van phOng dA bj di dai, giâi
tóa dê sir diing cho Tram. Dan vj da báo cáo Tong cong ty Bào dam an toàn hang hal
mien Nam xin dizçc diêu chinh giârn (hüy) dâu tu dir an trang bj nôi that cho Tram
hoa tiêu Long An trong danh mi1c ké hoach dâu tir phát trién ciia COng ty näm 2020
và dâ duqc Tong cOng ty Bão dam an toàn hang hâi mien Nam chap thun./.
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