
CONG TY CÓ PHÅN CANG TH. NAI 
So: C BC-CTN 

CONG HOA X� HQI CHn NGHÍA VIET NAM 

Doc lap-Ty do- Hanh phúc 
Binh Dinh, ngày 6 tháng 4 n�m 2021 

BÁO CÁO 
KÈT QUÁ HOAT �ONG SÅN XUÁT KINH DOANH, 

HOAT DONG DÁU TU' N�M 2020VÀ KÉ HOACH NAM 2021 

Thyrc hiÇn NghË quyét cùa �¡i hÙi �òng cô �ông throng niên và các NghË quyêt cça 
Hoi dông quàn trË trong n�m 2020, Ban dièu hành Công ty Cô phân Câng ThË N¡i xin trân 
trong báo cáo kêt quå ho¡t �Ùng sån xuát kinh doanh n�m 2020 và kê ho¡ch n�m 2021, các 
nÙi dung cu thê nhu sau: 

I. Kêt quà ho¡t �Ùng kinh doanh n�m 2020 
1. Tinh hinh chung 

Näm 2020, GDP cça ViÇt Nam t�ng 2,91%, mte t�ng thâp nhât trong giai do¡n 
2011-2020, nguyên nhân chính do dich bÇnh Covid-19 di¿n bi¿n phéc t¡p và kéo dài, ånh 
hurong tiêu cyc tÛi mÍi l+nh vrc kinh tÃ - x� hÙi. 

Hoat dong cça các doanh nghiÇp càng biên t¡i Cum cang bi¿n Quy Nhon nói chung 
và Cang ThË Nai nói riêng vãn chËu ành huöng cça các yéu tó nhu: s suy thoái cça các 
èn kinh té lón trong khu ve và trên thÃ giói, tác dÙng cça thöi tiêt và dich bÇnh Covid- 

19 
Näm 2020 là n�m có nhièu khó khä�n và c¡nh tranh khôc liÇt, ca câu các m·t hàng 

thông qua Cáng ThË N¡i có sy thay �ôi dã tác �Ùng lón d¿n nguôn sän lugng, doanh thu, loi 
nhuan cça Công ty. Truóc nhïng thách théc �ó, durói sr chi �ao kip thÝi, quyêt liÇt cua 
Hoi �Óng quan trË (HÐQT), Ban diêu hành cùng toàn thê cán bÙ công nhân viên 

(CBCNV) Công tyvân nÑ uc dat dugc nhiÁu két quå tích cre. 
2. Các chi tiêu sân xuát kinh doanh n�m 2020 

NghË quyét 
DHDCD 

Thyc 
hien n�m 

So So voi 
S Chi tieu 

vóiNQ 
(%) 

n�m 
ehính DVT 

n�m 20200 2020 2019 (% 

1 Sån lugng hàng thông qua cang Tân 1.200.000 1.204.929 100,41 103.95 
2 Tong doanh thu Tr.d 55,000 51.264 93.21 97.01 

3 Loi nhun truóc thuÃ Tr.d 10.500 10.679 101.70 109.63 

4 Ty lê co túc 10.5 11 104,76 110.00 

Thu nhp binh quân nguòi lao 
5 dÙng (NLEÐ) 

Tr.d/nguoi/tháng 8.5 8.5 100,00 103.66 

3. Công tác tÑ chérc, quân lý, chÃ �Ù chính sách, �oàn thÃ và ho¡t �Ùng x� hÙi 
3.1. Công tác to chrc, quán lý và chê �Ù chính sách 
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nhur thi¿t bi, phân bón, tôn cuÙn ... cüng täng dáng kê d� góp phân nâng cao sån lugng hàng 
hóa thông qua c£ng. Tuy nhien, möt sô mat hàng nhu s�n lát, drong kính có khå n�ng suy 

giäm nguôn sån lugng do c¡nh tranh trën thË truong thê giói và chính sách kiêm soát chat 

tiêu chuân nhp khâu nông s£n cja Trung Quôc. 
Doi vÛi Công ty CP Cång ThË Nai, hiÇn �ang có duçe mÙt lugng khách hàng truyên 

thóng, sån luong ôn dËnh nhr: xi m�ng, tinh bÙt sán, nguyên içu thée än gia súc, phân 
bón... Tuy nhiên, vi d·c thù là càng khai thác hàng rÝi �on thuân, chËu änh huong rât lón 
boi tinh hinh thoi tiêt cùng vÛi tinh trang c¡nh tranh gay g�t vê giá dËch vy, �âu tu nâng câp 

câu càng, trang thiêt b/ xêp dõ të các c£ng trong khu våc, s£n lugng thông qua Câng Thi 
Nai so tiép tåc bË änh huong trong n�m 2021. Vói các diÁu kiÇn nhân tô vira tích cyc vira 
tiêu cye nêu trên, HÐQT, Ban Länh �¡o Công ty xác dËnh các måc tiêu, chi tiÁu cho n�m 

2021 nhu sau: 
2. Chi tiêu kê hoach 2021 

Thyc hien| K¿ ho¡ch 
Ti le t�ng 

n�m 2020 n�m 2021 
STT Chi tiêu DVT truong 

(%) 
Sän lugng hàng thông 

1 Tân 1.204.929 1.300.000 7.89 
qua 
Tông doanh thu 
Loi nhuân truóc thuê 

4 Ty le cô tire 
5 Thu nhp binh quân NILÐ Tr.dông/ng/tháng 

Trieu dông 
Triêu dông 

% 

51.049 17.53 60.000 
12.500 

2 

3 10.678 17.06 

11 12 
9.0 

9.09 
5.88 8.5 

3.Phrong huÛng nhiÇm vy n�m 2021 

3.1. Công tác tô, chéc quan lý, �oàn th¿ 
Tiêp tyc dào t¡o nâng cao trinh �Ù chuyên môn, nghiÇp vå và ý théc to chéc ký lut 

dôi vÛi dÙi ngk cán bÙ công nhân viên cça Công ty, dáp úng nhu câu phát triên oça doanh 

nghiÇp. 
Rà soát, hoàn chinh các quy trinh, quy dinh trong công tác quan lý lao �Ùng, tiÁn 

luong, dinh míc lao �Ùng phù hop vói tinh hình thre tÃ và dúng quy �Ënh pháp lut. Triên 
khai thre hiÇn Luât Lao �Ùng 2019 và chán chinh nÁ n¿p, ký crong, nÙi quy, quy ché và ký 
luat lao dÙng. 

Tùng buóe xây dung hÇ thông quan tri, chuân hóa các quy trinh, quy dËnh; näng cao 
ý thúc, tinh thân trách nhiêm, tiêp tuc th�t ch·t ký curong, lè lói làm viÇc, khuy¿n khích cán 
bo nhân viên trong Công ty không nging tr hÍc tp nâng cao trình �Ù. Ting buÛc kiên to£n 
các tô, dÙi �ê d¡t hiÇu quå sån xuât cao nhât. 

Phát dÙng các phong tråo thi dua trong lao dÙng sån xu¥t, phát huy sáng ki¿n, cçi 
tiên ký thuât, nh�m nâng cao n�ng suât, �ärm bào an toàn lao �Ùng và an toàn thiêt bË. 

Ch�m lo cåi thiÇn dieu kiÇn làm viÇc, duy trì các hoat �Ùng v�n hóa v�n nghÇ, thê 

duc the thao, không nging nâng cao cäi thiÇn dôi sóng vt chát và tinlh thàn cho CBCNV- 

NAI 

NLÐ. 

Tiêp tuc phát huy công tác x� hÙi, thuong xuyên quan tâm �ên CBCNV-NLÐ có 
hoàn cånh khó kh�n; công tác dÃn on dáp nghïa, công tác tùr thiÇn. 

3.2. Công tác �âu tu, bão duõng thiêt bË và co sö h¡ tâng 
Tiêp tuc dâu tu mua s�m máy móc thiêt bË, công cu xêp do, dàm bào n�ng suât làm 

hàng t¡i Cäng; cài tiên mÙt sô công cu phåc vå xêp dö, �·c biÇet các công cy làm hàng roi, 
kiên, nh�m �áp úng nhu câu khách hàng, góp phân t�ng n�ng suât, giàm giá thành sán 
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xuât.Cu the, trong n�m 2021 sê dâu tur thêm 1 xe câu có súc nâng të 80-100 tân, 1 gàu 

ngoam 6M' và 01 phêu rót hàng dung tích 20M3. 
Hoàn thành thç tuc pháp lý khi có chç truong châp thun cça UBND Tinh vê vË trí 

dô thai, thuê tu vân �ánh giá tác dÙng môi truong, và tiÃn hành n¡o vét vùng nuóc trróc bên 

và luông ra vào Càng, vüng quay (dsr kiên quý IV/2021) dê cóthê tiêp nhn tàu có tài trong 

lón vào làm hàng. 
Tiêp tyc hoàn thiÇn hô so trinh chính phù cho phép chuyên �ôi måc dich sir dung dât 

nong nghiÇp sang �ât dy án, công tác �ên bù giäi phóng m·t b�ng, thiêt kê co sß và thiêt kê 
thi công dy án dôi vÛi Khu trung tâm dËch vu kho bäi Càng ThË Nai và khu chê biên thüy 

san trên truc Quôc quôc lÙ 19 mói thuÙc huyÇn Tuy Phuróc. 

Thuc hiÇn hoàn chinh hô so vê viÇc câp giây chéng nhn Quyên sù dång �ât và tài 

san g�n liên trên dât cça Càng ThË N¡i sau khi có quyêt dËnh �iêu chinh quy h0ach. 

Xay dung mÛi v�n phòng làm viÇc (dy kiên quý Il1/2021), kiêm tra sça chïa gÝ ch�n 

xe, dÇm va câu tàu, sua chïa các vË trí hu hòng trên m�t câu càng, bäi cáng. 
Thuê don vË tu vân tiên hành kiêm �Ënh �Ënh ky câu c£ng 30.000DWT dy kiên quy 

II/2021. 
3.3. Cong tác kinh doanh, khai thác 
Tp trung tôi uru mÍi nguôn lre thrc hiÇn tôt công tác dËch vy khai thác hàng; 

Thuong xuyên theo döi, phân tích truóc diên biên tinh hình chung chç �Ùng n�m b�t, cp 

nhât các thông tin vê thË truong, biên �Ùng khách hàng, xây drng phuong án kinh doanh 

làm co so tham muru dê xuât Ban giám �ôc có nhïng chính sách khách hàng hãp lý, phù 

hop tinh hinh thåre tê cça �on vi. 
Bám sát thË truong, �àm båo duy tri tôt các các môi quan hÇ vôi khách hàng, giï 

vïng khách hàng hiÇn tai vàtim kiêm khách hàng mói. 
T�ng cromg tim kiêm uu tiên các m·t hàng có thê làm hàng ca3 - ca4 và làm duoc 

trong diÁu kiÇn thÝi ti¿t có mura nhu: �á Granit, �á xây dyrng, coc Be tông... 
3.4. Công tác an ninh trt ty, an toàn lao �Ùng, vÇ sinh môi truong và phong 

cháy chïa cháy (PCCC) 
T�ng cuong hon nïa công tác an toàn an ninh hàng hái, an toàn lao dÙng, an ninh trât 

tu, phòng chông bão lut và PCCC; t�ng crong phôi hop tuân tra kiêm soát, dàm båo an ninh 
chính tri, trât tyr an toàn x� hÙi, phòng chông cháy nô trong khu våc cang. 

Quan tâm công tác b£o vÇ môi truöng, tiép tuc ký hãp �ông vói don vi có dú näng 
lyc de thuê phao vây cho Cáng ThË Nai, thurong xuyên tô chre don vÇ sinh môi truing trong 
và ngoài khu vrc Càng, không �ê anh huong dên khu våc dân cu lân cn. 

Kinh thua quý vË �¡i biêu, thua quý cô �ông, 
Trên dây là báo cáo kêt quå hoat dÙng sån xuât kinh doanh n�m 2020 và kê ho¡ch 

näm 2021 cça Công ty Co phân Cäng ThË N¡i, Công ty mong nhn dugc nhûïng góp ý và 

chia se tië quý vi �Ã Càng ThË Nai ngày càng phát triên. 

Trân trong kính trinh./. OA1003 
cQNGTY 

co PHÂN 

5920MMDÓ¢ 
Noi nhan: 
- D¡i hÙi �ông cô dông; 
- Luru VT, KD. 
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