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Dự thảo        BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH  

NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2021 
 

 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng và các quy 

định pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị (HĐQT). Công ty trân trọng báo cáo trước 

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả công tác quản trị của  Hội đồng quản trị năm 

2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 như sau: 

PHẦN I 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 

1. Tình hình thị trường  

Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 tác động mạnh mẽ đến các doanh nghiệp xuất 

nhập khẩu và tiêu thụ nội địa, đặc biệt trong lĩnh vực dệt may nằm tại các khu công 

nghiệp Phú Bài-Huế, Tam Thăng, Vsip. Đa phần các nhà máy trên địa bàn miền trung 

phụ thuộc lớn vào nguồn cung nguyên liệu của Trung Quốc và xuất khẩu thành phẩm đi 

các thị trường Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc và Nhật Bản nơi có dịch bệnh Covid-19 bùng 

phát trở lại mạnh mẽ. 

Thêm vào đó, các khu công nghiệp tại Đà Nẵng hầu như chưa mở rộng thêm và 

không xây dựng nhà máy lớn vì vậy lượng tăng trưởng hàng hóa  không đáng kể tại khu 

vực này. Sản lượng container tăng trưởng trong năm 2020 đến từ các tỉnh Thừa Thiên 

Huế và Quảng Nam, Quảng Ngãi và đặc biệt từ thị trường Lào.  

Hầu hết các khu công nghiệp tại Quảng Nam như Bắc Chu Lai, Tam Anh, Tam 

Thăng, của Quảng Ngãi như Vship đều thu hút được nhiều nhà đầu tư mới. Tại các tỉnh 

phía bắc Đà Nẵng, có sự đi vào hoạt động mới của nhà máy Billion Max và sự gia tăng 

sản lượng của cao su. 

2. Kết quả Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 do ĐHĐCĐ giao: 

T

Stt 
Chỉ tiêu Đơn vị 

Kế hoạch 

ĐHĐCĐ 2020 

Thực hiện 

2020 

So sánh 

TH/KH2020 

So với 

cùng kỳ 

2019 

1

1 

Sản lượng 

thông qua 
Tấn 10.500.000 11.416.949 109% 109% 

  
Trong đó: 

Container 
Teus 510.000 554.999 109% 117% 

2

2 

Tổng 

doanh thu 

Tỷ 

đồng 
855 938 110% 110% 

3

3 

Lợi nhuận 

trước thuế 

Tỷ 

đồng 
240 260 108% 115% 
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Năm 2020, tổng sản lượng hàng hoá thông qua đạt 11,41 triệu tấn tăng trưởng 9% 

so với cùng kỳ năm 2019 và tăng 9% so với kế hoạch năm 2020, trong đó lượng hàng 

container đạt 554.999 Teus tăng 17% so với cùng kỳ năm 2019 và tăng 9% so với kế 

hoạch năm 2020. 

Tổng doanh thu năm 2020 đạt 938 tỷ đồng tăng 10% so với cùng kỳ năm 2019 

cũng như kế hoạch năm 2020. Trong đó, lợi nhuận trước thuế đạt 260 tỷ đồng tăng 15% 

so với cùng kỳ năm 2019 và tăng 8% so với kế hoạch năm 2020. 

3. Công tác chỉ đạo về sản xuất kinh doanh 

Hội đồng quản trị đã giám sát và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ: 

Bám sát thị trường, nắm bắt thông tin nhằm đưa ra các quyết định kịp thời đảm 

bảo duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng. Giữ vững và phát triển 

thị trường truyền thống; đẩy mạnh công tác marketing, tìm kiếm thị trường mới, khách 

hàng mới đặc biệt trên tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC), tuyến Nam Giang – 

Đắc Ốc, cửa khẩu Bờ Y – Tây Nguyên. 

Công tác đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị được thực hiện theo trình tự ưu tiên 

và tính bức thiết của yêu cầu phục vụ sản xuất, đảm bảo triển khai đúng tiến độ, chất 

lượng nhằm nâng cao nguồn lực bốc xếp dỡ, bãi chứa, lưu kho hàng hóa. 

Tập trung thực hiện tốt công tác duy tu sửa chữa, bảo dưỡng công trình, phương 

tiện thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh. Đảm bảo cơ sở hạ tầng, phương tiện thiết bị 

luôn trong tình trạng sẵn sàng, vận hành an toàn. Quản lý chặt chẽ các vật tư, tài sản, 

khai thác tối đa cơ sở vật chất và lợi thế kinh doanh.  

Hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý điều hành theo hướng linh hoạt phù hợp với 

yêu cầu sản xuất, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành cảng. 

Xây dựng, tuyên truyền Văn hoá doanh nghiệp đến từng cán bộ công nhân viên, tạo môi 

trường, điều kiện thuận lợi cho người lao động phát huy tối đa năng lực và sáng tạo 

trong công việc. 

Rà soát, điều chỉnh và ban hành các quy chế, quy trình quản lý nội bộ; hoàn thiện 

hệ thống định mức nguyên, nhiên vật liệu; thúc đẩy sáng kiến kỹ thuật, cải tiến quy trình 

làm việc nhằm tiết kiệm chi phí và tăng năng lực cạnh tranh của Cảng Đà Nẵng. 

Năm 2020, trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, tình 

hình bão lũ đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 

ty, Cảng Đà Nẵng đã nỗ lực hoàn thành mục tiêu kép “Đảm bảo vừa phòng chống dịch 

an toàn, vừa sản xuất kinh doanh hiệu quả”. Cảng Đà Nẵng đã tiếp tục duy trì sự phát 

triển trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng trưởng tốt về chỉ tiêu sản lượng, doanh 

thu, lợi nhuận và đảm bảo được hiệu quả hoạt động của Công ty. Quy mô tài sản, hệ số 

bảo toàn vốn được đảm bảo an toàn và phát triển; thương hiệu Cảng Đà Nẵng ngày càng 

lớn mạnh. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn trên bến cảng được giữ vững.  

 

4. Công tác chỉ đạo về đầu tư và sửa chữa 
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Các dự án đầu tư phương tiện thiết bị 

 - Trong năm 2020, Cảng Đà Nẵng đã triển khai được 15 dự án đầu tư phương 

tiện thiết bị, giải ngân được 48,8 tỷ đồng đạt 37% so với kế hoạch giải ngân năm 2020. 

Các dự án trọng điểm như: Dự án đầu tư 05 xe đầu kéo, 05 rơ mooc chuyên dùng; Dự án 

đầu tư 01 xe xúc lật dung tích gàu 0,8-1m3; Dự án đầu tư sàn cấp điện container lạnh; 

Dự án đầu tư 02 gàu bán tự động dung tích 5m3 Dự án đầu tư 02 ngáng chuyên dụng bốc 

xếp container quá khổ; Dự án đầu tư máy phát điện dự phòng 2.000 kva-0,4 kv cho cẩu 

RTG và 500 kva-0,4 kv cho hệ thống container lạnh; Dự án đầu tư 02 xe ủi bánh xích 

đánh tẩy dăm gỗ; Dự án đầu tư 02 xe nâng Forklift loại 5 tấn và 02 xe nâng Forklift loại 

7 tấn và 1 dự án đầu tư 04 cẩu ERTG tại Cảng Tiên Sa được chuyển tiếp sang năm 2021. 

 Các dự án xây dựng cơ bản  

 Năm 2020, Cảng Đà Nẵng đang triển khai các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, 

trọng điểm như: 1. Dự án đầu tư xây dựng khu bãi sau cầu cảng số 4, 5 bến cảng Tiên 

Sa; 2. Dự án đầu tư xây dựng Kho hàng CFS số 2 cảng Tiên Sa; 3. Dự án sửa chữa, cải 

tạo cầu cảng số 2 bến cảng Tiên Sa và 4. Dự án xây dựng cổng cảng container, cảng 

Tiên Sa. 

 Các dự án đầu tư công nghệ thông tin 

 Trong năm 2020, Cảng Đà Nẵng đã triển khai được 03 dự án công nghệ thông 

tin, giải ngân được 7,4 tỷ đồng đạt 74% so với kế hoạch giải ngân năm 2020, gồm các 

dự án đầu tư cổng container tự động, Barie tự động, hệ thống cáp quang và camera quan 

sát bãi cảng; Dự án đầu tư hệ thống phần mềm cảng điện tử Eport; Dự án đầu tư máy 

chủ nén và streaming dữ liệu camera; Dự án đầu tư mua sắm một số thiết bị công nghệ 

thông tin năm 2020. 

 Các dự án đầu tư được triển khai đảm bảo tiến độ, sau khi đưa vào khai thác đã 

mang lại hiệu quả kinh tế, cùng với đó là công tác sửa chữa kịp thời cung cấp nguồn lực 

cho công tác sản xuất kinh doanh trong khi các dự án đầu tư chưa hoàn thành góp phần 

nâng cao năng lực khai thác, làm thay đổi dần diện mạo của Cảng Đà Nẵng, đáp ứng nhu 

cầu khách hàng. 

5. Công tác chỉ đạo về tài chính 

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đúng các chế độ, chính 

sách, quy định của nhà nước về quản lý tài chính, quản lý tốt các nguồn thu, chi. Đảm 

bảo cân đối đủ vốn đáp ứng các yêu cầu sản xuất kinh doanh, đầu tư, thực hiện đầy đủ 

chế độ hạch toán kế toán, nộp đầy đủ ngân sách cho nhà nước, giám sát việc thu hồi 

công nợ khách hàng có mức dư nợ cao. Các hệ số về khả năng thanh toán và khả năng 

sinh lời năm 2020 của Cảng Đà Nẵng như sau: 

Các hệ số về khả năng thanh toán: 

- Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: 499,59%. 

- Hệ số nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu: 22,37%. 
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 Các hệ số về khả năng sinh lời: 

- Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần: 0,23. 

- Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE): 0,15  

- Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA) : 0,12 

- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần: 0,29. 

- Ebitda (Lợi nhuận trước lãi vay, Thuế và Khấu hao): 388,89 tỷ VND. 

6. Công tác quản trị, điều hành 

Tiếp tục quản trị Công ty theo tiến trình P-D-C-A. Mọi công việc đều yêu cầu các 

phòng, ban, đơn vị phải hoạch định, tổ chức thực hiện, kiểm tra phản hồi, khắc phục, sửa 

chữa (nếu có). Hàng tháng, các mục tiêu được Lãnh đạo cấp I giao cho Lãnh đạo cấp II 

theo phương pháp Quản trị theo mục tiêu MBO (Management By Objectives). Trên cơ 

sở đó, lãnh đạo cấp II giao cho cấp III theo phương pháp Quản trị theo tiến trình MBP 

(Management by Process) và MBO.  

Áp dụng Hệ thống đánh giá kết quả KPI theo phương pháp Thẻ điểm cân bằng, 

quản lý xuyên suốt các mục tiêu được giao từ cấp Tổng Công ty đến các phòng, ban đơn 

vị thuộc Cảng Đà Nẵng và các cá nhân trực tiếp thực hiện công việc. KPI đã trở thành 

công cụ hiệu quả và đắc lực trong việc kiểm soát và đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu sản 

xuất kinh doanh, phát triển bền vững. 

Áp dụng văn hóa công ty theo Bộ quy tắc văn hóa ứng xử (COC) của Cảng Đà 

Nẵng lấy khách hàng làm trọng tâm để gia tăng thái độ làm việc tích cực nhằm đem lại 

sự thỏa mãn cho khách hàng cũng như các bên hữu quan. 

7. Công tác tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực 

Công tác tuyển dụng 

Trong năm 2020, Cảng Đà Nẵng đã tuyển dụng và bố trí cho 45 lao động cho các 

bộ phận nâng tổng số lao động cuối năm đạt 702 lao động. Đồng thời với công tác tuyển 

dụng, Cảng Đà Nẵng đã tiến hành xác định lại chức năng nhiệm vụ của các phòng, bộ 

phận, từ đó xây dựng và điều chỉnh định biên nhân sự về số lượng, chất lượng, năng lực 

và các kỹ năng cần thiết, để việc tuyển dụng đi vào đúng nhu cầu, sát với trọng tâm của 

công tác tại đơn vị. 

Công tác đào tạo 

Trong năm 2020, Cảng Đà Nẵng đã tổ chức và tham gia tổ chức 18 chương trình 

đào tạo, với sự tham gia của 201 lượt người lao động tham gia, do tình hình diễn biến 

phức tạp của đại dịch Covid-19 mà nhiều khóa đào tạo tạm thời hoãn lại, tuy nhiên đã 

mở ra nhiều chương trình mới phù hợp và thiết thực trong bối cảnh làm việc từ xa, đào 

tạo trực tuyến. 

Nét mới trong công tác đào tạo của năm 2020 là chương trình đào tạo sử dụng 

nhân sự nội bộ Vận hành các thiết bị đặc biệt cho Tổ cơ giới; Dịch vụ khách hàng 

chuyên nghiệp và Đào tạo hội nhập cho các nhân viên mới tuyển dụng. 
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8. Thực hiện quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và công bố thông tin: 

Tiếp tục thực hiện hướng dẫn của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch 

chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán thông qua 

hệ thống công bố thông tin điện tử (IDS) và (CIMS). Công ty đã triển khai thực hiện và 

tiến hành công bố thông tin đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.  

Việc công bố thông tin được thực hiện đúng thời gian và đầy đủ theo quy định của 

Thông tư 155/2015/TT-BTC, Quy chế Quản trị Công ty ban hành theo Nghị định 

71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 bao gồm các nội dung: báo cáo tài chính, báo cáo thường 

niên, báo cáo tình hình quản trị, báo cáo giao dịch cổ đông có liên quan và những báo 

cáo khác. 

Trong năm 2021, với sự thay đổi của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các 

văn bản hướng dẫn, Hội đồng quản trị đã chuẩn bị sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế 

quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban 

Kiểm Soát cho phù hợp với các văn bản Luật mới. 

9. Hoạt động đánh giá công tác điều hành của Ban giám đốc : 

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát công tác quản lý, điều 

hành của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty thông qua việc tổ chức 

triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Công tác giám sát Ban điều 

hành được thực hiện thường xuyên, kịp thời đưa ra các chủ trương, định hướng nhằm 

tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành nhiệm vụ.  

Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 

theo đúng các mục tiêu, định hướng và chỉ đạo của Hội đồng quản trị; tuân thủ sự chỉ 

đạo của Hội đồng quản trị, các quy định, quy chế nội bộ, Điều lệ Công ty và các quy 

định của pháp luật hiện hành. Một số hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám 

đốc đã được thực hiện trong năm 2020: 

- Giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020, nghị quyết, 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và Hội đồng quản trị giao. Giám sát, đôn 

đốc hoạt động quản lý, điều hành công việc kinh doanh của Tổng giám đốc nhằm hoàn 

thành kế hoạch, mục tiêu sản xuất kinh doanh được giao, góp phần vào sự phát triển bền 

vững của Cảng Đà Nẵng. 

 - Hội đồng quản trị đã giải quyết kịp thời Tờ trình xin ý kiến của Tổng giám đốc, 

tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện các dự án đảm bảo tính khả thi, chất lượng, 

hiệu quả và tiến độ của dự án để đáp ứng kịp thời cho hoạt động khai thác Cảng, phù 

hợp với định hướng phát triển của Cảng Đà Nẵng. Chấp thuận để Tổng giám đốc bổ 

nhiệm, ký hợp đồng, quyết định mức lương, quyền lợi khác đối với Trưởng/Phó phòng 

và tương đương trong năm 2020. 

 - Đại diện Thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên tham dự các cuộc họp 

giao ban tháng, tuần, qua đó nắm rõ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 
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ty, từ đó đưa ra các định hướng, chỉ đạo sát với thực tiễn, quyết liệt trong các mặt công 

tác. 

 - Giám sát công tác tài chính, quản trị rủi ro, lao động tiền lương và một số hoạt 

động giám sát khác. Giám sát thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính định kỳ và 

công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời, đúng quy định; 

10. Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị 

Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Ngày bổ nhiệm 

1 Trần Lê Tuấn Chủ tịch HĐQT Nhiệm kỳ 2017-2022 

 Trần Lê Tuấn Thành viên HĐQT 

Từ ngày 01/08/2020 ông Trần 

Lê Tuấn thôi giữ chức Chủ tịch 

HĐQT, tiếp tục là thành viên 

HĐQT 

2 Phan Bảo Lộc   Thành viên HĐQT không điều hành 

Tiếp tục là Thành viên HĐQT 

nhiệm kỳ 2019-2023 từ ngày 

19/06/2019 

 Phan Bảo Lộc 

  Thành viên HĐQT không điều hành, 

tam thời là Người phụ trách điều 

hành hoạt động của HĐQT 
Ngày 01/08/2020 

3 Nguyễn Quang Dũng Thành viên HĐQT 
Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 

2019-2023 từ ngày 19/06/2019 

4 Vũ Quyết Thắng  Thành viên HĐQT 
Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 

2019-2023 từ ngày 19/06/2019 

5 Lê Quảng Đức  Thành viên HĐQT 

Tiếp tục là Thành viên HĐQT 

nhiệm kỳ 2019-2023 từ ngày 

19/06/2019 

6 Chen Jun Chan  Thành viên HĐQT 
Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 

2019-2023 từ ngày 18/11/2019 

7 Nguyễn Thị Yến  Thành viên HĐQT độc lập 
Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 

2019-2023 từ ngày 19/06/2019 

 

Từng thành viên Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ các chức năng quản trị hoạt 

động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định 

tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Thành viên HĐQT tham dự đầy đủ và biểu 

quyết tại các cuộc họp của HĐQT, trong năm 2020 đã tổ chức 04 phiên họp thường kỳ 

trị với sự tham dự của Ban Kiểm soát, Ban điều hành. Tổ chức lấy ý kiến các thành viên 

HĐQT để xem xét, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị phát 

sinh giữa các phiên họp. Hội đồng quản trị đã ban hành 51 Nghị quyết và 95 Quyết định 

trong năm 2020 (Dánh sách Nghị quyết và quyết định năm 2020 đã được báo cáo trong 
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Báo cáo tình hình quản trị công ty số 147/BC-CĐN ngày 29/01/2021 và đã được công 

bố thông tin theo quy định) 

- Phối hợp tốt với Ban Kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt 

động của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Tất cả các nội 

dung lấy ý kiến của Hội đồng quản trị đều được gửi đầy đủ đến các thành viên Ban 

Kiểm soát cùng một lần và cùng một phương thức gửi.  

11. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: 

Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020: 

Thực hiện uỷ quyền của ĐHĐCĐ về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm 

toán năm 2020, HĐQT đã quyết định chọn Công ty Công ty TNHH Hãng kiểm toán 

AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty cổ phần Cảng Đà 

Nẵng. 

Thưc hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát (BKS) năm 2020: 

Tổng số thù lao đã trả cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2020 là 

414.000.000 đồng. Khoản thù lao này thực hiện theo điều 5 Nghị quyết Đại hội cổ đông 

thường niên năm 2020 số 508/NQ-ĐHCĐ ngày 14/5/2020 của Công ty cổ phần Cảng Đà 

Nẵng. 

12. Thành tựu đạt được của Cảng Đà Nẵng trong năm 2020 

Cảng Đà Nẵng vinh dự được xếp trong Top 4 công ty uy tín hàng đầu về ngành 

Logistics năm 2020- Nhóm ngành Khai thác. Vinh dự là năm thứ 4 liên tiếp nằm trong 

top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững; năm thứ 5 liên tiếp được vinh danh là 

Doanh nghiệp vì người lao động; là 1 trong 18 doanh nghiệp thuộc Thành phố Đà Nẵng 

nằm trong danh sách danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn 

nhất Việt Nam. Cảng Đà Nẵng đang đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2015-2020). 

Đánh giá chung: 

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự 

phát triển của đơn vị, có thể đánh giá rằng Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt 

chức trách và nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với 

Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai Nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông, cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Năm 2020 là 

năm đầy khó khăn với Cảng Đà Nẵng, bằng sự định hướng đúng đắng, công tác dự báo 

tốt, sự vào cuộc quyết liệt của Ban lãnh đạo Cảng Đà Nẵng cùng với sự quyết tâm, đồng 

lòng của tập thể lãnh đạo và CBCNV các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2020 vẫn được hoàn thành tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định của 

Công ty. 

Đồng thời, chúng tôi cũng nhận thấy rằng mặc dù còn một số mặt chưa đạt được 

yêu cầu như mong muốn của bản thân từng thành viên Hội đồng quản trị, của quý vị cổ 

đông và của tập thể người lao động trong Công ty xong chúng tôi cũng mạnh dạn báo 
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cáo trước quý vị cổ đông rằng Hội đồng quản trị công ty đã hoàn thành những nhiệm vụ 

trọng yếu mà Đại hội đồng cổ đông giao phó năm 2020. 

 

PHẦN II 

PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH NĂM 2021 

1. Mục tiêu hoạt động 

Tiếp tục hoàn chỉnh mô hình tổ chức, đồng thời tiến hành kiện toàn, sắp xếp, tổ 

chức lại bộ máy quản lý theo hướng hiệu quả, gọn nhẹ, đẩy mạnh công tác quản trị điều 

hành trực tuyến nhằm chỉ đạo sát sao hơn, huy động hết các nguồn lực, nâng cao hiệu 

quả sản xuất kinh doanh và tổ chức điều hành doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp. 

Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành, sản xuất nhằm phục vụ 

mục tiêu phát triển bền vững, hướng đến trở thành doanh nghiệp số hoá, tự động hoá 

trong việc khai thác và điều hành. Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép “Vừa chống dịch an 

toàn, vừa phát triển sản xuất kinh doanh”. 

Chủ đề năm 2021 là “Năm chuyển đổi số trong doanh nghiệp” 

2. Những cơ hội và thách thức 

2.1. Cơ hội 

 Cảng Đà Nẵng nằm trên tuyến Hành lang kinh tế Đông – Tây nối liền từ Đà 

Nẵng đến các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Thái Lan, Myanmar. Các nước nằm trong tuyến 

hành lang này đang xây dựng những chính sách đồng bộ về cơ chế quản lý, khu tập kết, 

hệ thống giao thông, công nghệ thông tin và con người để khai thông tốt nhất cho tuyến 

này. 

 Chiến tranh thương mại giữa Mỹ - Trung tạo cơ hội lớn đối với các nước Đông 

Nam Á, đặc biệt là Việt Nam. Bên cạnh đó, việc chống dịch bệnh Covid 19 tốt khiến 

Việt Nam nâng tầm vị thế, thành điểm đầu tư hấp hẫn, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài 

và dịch chuyển nhà máy sản xuất về Việt Nam. 

 Việc kiểm soát chặt chẽ tải trọng xe vận tải đường bộ nên nhu cầu vận tải hàng 

hoá bằng đường biển tăng trưởng mạnh mẽ. 

 Các cơ chế, chính sách phù hợp để phát triển hệ thống cảng biển ngày càng 

được hoàn thiện. 

2.2. Thách thức 

 Xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh trong khu vực, cạnh tranh trực tiếp với Cảng 

Đà Nẵng như: Cảng Trường Hải, Cảng Chân Mây, Cảng Dung Quất. Các đối thủ cũng 

đang có các dự án đầu tư mở rộng khai thác cảng. 

 Xung đột giao thông giữa việc phát triển cảng Tiên Sa với sự phát triển du lịch 

tại Thành phố Đà Nẵng cũng như việc cấm giờ hoạt động xe Rơ mooc và Sơmi rơ mooc 

trên tuyến đường Ngô Quyền – Ngũ Hành Sơn. 
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 Nhu cầu cung ứng chất lượng dịch vụ cho khách hàng ngày càng cao, đòi hỏi 

đầu tư công nghệ thiết bị hiện đại; mở rộng diện tích khai thác hàng hóa; Tạo sản phẩm, 

dịch vụ mới đảm bảo rút ngắn thời gian làm hàng tại Cảng. 

3. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 

3.1. Các chỉ tiêu sxkd 

S

TT 
Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện 2020 Kế hoạch 2021 

1

1 
Sản lượng Tấn 11.416.949 

11.900.00

0 

  
Trong đó, sản lượng 

container 
Teus 554.999 580.000 

2

2 
Doanh thu Tỷ đồng 938 970 

2

3 
Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng      260       280  

3.2. Kế hoạch đầu tư phát triển 

Tổng giá trị giải ngân các dự án đầu tư dự kiến trong năm 2021 là 

170.971.000.000 VND. Trong đó: 

 Đối với lĩnh vực đầu tư Cơ sở hạ tầng, tổng giá trị giải ngân dự kiến trong năm 

2021 là 79,771 tỷ đồng. Trong đó, các dự án trọng điểm bao gồm: 

+ Dự án đầu tư xây dựng khu bãi sau cầu cảng số 4, 5 bến cảng Tiên Sa. 

+ Dự án đầu tư xây dựng Kho hàng CFS số 2 cảng Tiên Sa. 

+ Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm dịch vụ Logistics tại Huyện Hòa Vang. 

+ Dự án sửa chữa, cải tạo cầu cảng số 2 bến cảng Tiên Sa. 

 Đối với lĩnh vực đầu tư Phương tiện Thiết bị, tổng giá trị giải ngân dự kiến 

trong năm 2021 là 81,500 tỷ đồng. Trong đó, các dự án trọng điểm bao gồm: 

+ Dự án đầu tư 04 cẩu ERTG tại cảng Tiên Sa.  

+ Dự án đầu tư 05 bộ đầu kéo, rơ moóc chuyên dùng. 

+ Dự án đầu tư 01 cẩu QCC tại bến số TS4 cảng Tiên Sa. 

+ Dự án đầu tư 02 cẩu di động tại bến TS5 cảng Tiên Sa. 

+ Dự án đầu tư 01 ngáng cẩu hàng quá tải và 01 ngáng dự phòng cho cẩu 

QCC3,4,5.  

 Đối với lĩnh vực đầu tư Công nghệ Thông tin, tổng giá trị giải ngân dự kiến 

trong năm 2021 là 9,700 tỷ đồng. Trong đó, các dự án trọng điểm bao gồm: 

+ Dự án phần mềm quản lý hàng Tổng hợp. 

+ Dự án phần mềm điều phối khai thác tàu Container. 
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+ Dự án hệ thống thu thập và hiển thị các chỉ số quản trị phục vụ công tác điều 

hành. 

+ Dự án Đầu tư hệ thống backup sao lưu dữ liệu CATOS, ePORT.  

4. Phương hướng hoạt động năm 2021 

Năm 2021, tình hình kinh tế trong nước tuy dự báo sẽ được cải thiện nhưng vẫn 

còn gặp nhiều khó khăn; cộng đồng các doanh nghiệp dự báo sẽ vẫn phải tiếp tục đối 

mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn…Trong bối cảnh đó, căn cứ vào nguồn lực của công ty, 

cũng như tình hình kinh tế khu vực miền trung và cả nước, HĐQT xác định phương 

hướng hoạt động trong năm 2021 như sau: 

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của công ty tiếp tục ổn định và phát triển bền vững. 

Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 mà Đại hội đồng cổ đông giao. 

 Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục tăng cường công tác thị trường, công tác chăm 

sóc khách hàng, đảm bảo giữ vững thị trường hiện có, tập trung tìm kiếm thêm thị 

trường mới trong và ngoài nước, trong đó, trọng tâm là thị trường vùng động lực kinh 

tế Miền Trung, mở rộng thị trường sang các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Thái Lan. Hợp 

tác, liên kết, để phát triển sản xuất kinh doanh/ dịch vụ chuỗi với các doanh nghiệp 

trong cùng Tổng công ty. 

  Chỉ đạo, giám sát công tác đầu tư về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, mở rộng kho 

bãi,... đảm bảo tính đồng bộ, hiện đại, hiệu quả, đúng quy định phù hợp với xu 

hướng phát triển và định hướng phát triển của Cảng Đà Nẵng. Đẩy mạnh ứng 

dụng Công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành hướng đến trở thành doanh 

nghiệp số hoá, tự động hoá trong việc khai thác và điều hành. 

- Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của toàn doanh nghiệp. Nâng cao 

năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính doanh nghiệp an toàn hiệu quả. 

- Xác định con người là sức mạnh của doanh nghiệp, chú trọng đặc biệt công tác 

nhân sự, đào tạo và tuyển dụng đáp ứng nhu cầu chiến lược phát triển công ty giai 

đoạn mới.  

- Chỉ đạo việc xây dựng văn hóa công ty, chiến lược phát triển công ty trong 5 

năm đến và tầm nhìn 10 năm. 

 Tiếp tục nâng cao đời sống, thu nhập của người lao động, cải thiện môi trường 

làm việc để Cảng Đà Nẵng luôn là môi trường hấp dẫn, nâng cao tính sáng tạo, 

cống hiến và gắn bó của người lao động, góp phần cho sự phát triển của cảng và 

thành phố; 

 Quan tâm và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tối đa cho cổ đông, đảm bảo hài 

hòa lợi ích giữa cổ đông và người lao động; 
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- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động của công ty theo đúng phạm vi 

quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tạị Điều lệ tổ chức và hoạt động 

của công ty. 

 

Trên đây là báo cáo của HĐQT tổng kết hoạt động năm 2020 và phương hướng kế 

hoạch năm 2021. Chúng tôi mong muốn các Quý cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết 

thực giúp HĐQT hoạt động ngày càng hiệu quả cho sự phát triển ổn định và bền vững 

của Công ty. 

Trân trọng gửi tới toàn thể Quý vị cổ đông lời chúc mạnh khỏe và thành đạt. 

 
Nơi nhận: 
- HĐQT, BKS, BĐH; 
- Cổ đông Công ty; 

- Lưu: VT 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

Phan Bảo Lộc 

Người phụ trách điều hành hoạt động HĐQT 

 

 

 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 

 

      
DANH SÁCH NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH  
(Từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020) 

I. Nghị quyết của Hội đồng quản trị 



Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 Trang 12 
 

Stt Số Nghị Quyết Ngày Nội dung 

1 94/NQ- HĐQT 2/6/2020 Về việc chấp thuận Hợp đồng thuê xe nâng hạ contanier tại 
cảng Tiên Sa giữa Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng với Công ty 
cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng 

2  135/NQ- 
HĐQT 

2/17/2020 Về việc chủ trương công tác cán bộ 

3  148/NQ- 
HĐQT 

2/19/2020 Về việc phiên họp Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 02 năm 
2020 

4  158/NQ- 
HĐQT 

2/21/2020 Về việc chấp thuận Hợp đồng dịch vụ contanier giữa Công ty 
cổ phần Cảng Đà Nẵng và Công ty TNHH MTV vận tải Biển 
Đông 

5 159/NQ- 
HĐQT 

2/21/2020 Về việc chấp thuận Hợp đồng giữa Công ty Cổ Phần Cảng Đà 
Nẵng với Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng 

6 160/NQ- 
HĐQT 

2/21/2020 Về việc chấp thận Hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Đà 
Nẵng với Công ty cổ phần Tàu Lai Cảng Đà Nẵng 

7 161/NQ- 
HĐQT 

2/25/2020 Về việc chấp thuận Hợp đồng dịch vụ contanier giữa Công ty 
cổ phần Cảng Đà Nẵng và Công ty vận tải biển Vinalines ( 
VLC) 

8 162/NQ-HĐQT 21/02/202 Về việc chấp thuận Hợp đồng giữa Công ty Cổ Phần Cảng Đà 
Nẵng với Công ty TNHH Wanhai Việt Nam 

9 187/NQ- 
HĐQT 

02/03/202 Về việc  chấp thuận bổ nhiệm cán bộ Công ty cổ phần Cảng 
Đà Nẵng 

10 249/NQ- 
HĐQT 

3/17/2020 Về việc Hợp đồng thuê xe đầu kéo và rơ mooc vận chuyện 
contanier trong bãi cảng Tiên sa với Công ty cổ phần Logistics 
Cảng Đà Nẵng 

11  256/NQ- 
HĐQT 

3/18/2020 Về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư năm 2020 

12 264/NQ- 
HĐQT 

3/20/2020 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cổng contnaier tự 
động và hệ thống cáp quang+ Camera quan sát bãi cảng 

13 308/NQ- 
HĐQT 

3/27/2020 Về việc chủ trương đầu tư Dự án Hệ thống phần mềm cảng 
điện tử e PORT 

14  318/NQ- 
HĐQT 

3/31/2020 Về việc chủ trương bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Xí 
nghiệp cảng Tiên Sa Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng 
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15 319/NQ-HĐQT 3/31/2020 Về việc điều động, bổ nhiệm Trợ lý Tổng giám đốc Công ty cổ 
phần Cảng Đà Nẵng 

16  340/NQ- 
HĐQT 

4/7/2020 Về việc nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2020 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng 

17 373/NQ- 
HĐQT 

4/15/2020 Về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2020 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng 

18 388/NQ- 
HĐQT 

4/17/2020 Về việc chủ trương đầu tư Dự án đầu tư 05 xe đầu kéo và 05 rơ 
mooc chuyên dùng 

19 407/NQ- 
HĐQT 

4/22/2020 Về việc nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2020 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng 

20  420/NQ- 
HĐQT 

4/23/2020 Về việc thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư 01 Xe xúc 
lật bánh lốp dung tích gầu 0,8-1m3 

21 421/NQ- 
HĐQT 

4/23/2020 về việc nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2020 Công ty cổ phần Tàu Lai Cảng Đà Nẵng 

22 426/NQ- 
HĐQT 

4/24/2020 Về việc tiếp nhận bổ nhiệm cán bộ 

23  437/NQ- 
HĐQT 

4/28/2020  Về việc thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư 04 cẩu 
ERTG tại Cảng Tiên Sa 

24  442/NQ- 
HĐQT 

4/28/2020 Về việc chủ trương đầu tư dự án Đầu tư hệ thống điện mặt trời 
tòa nhà 26 Bạch Đằng 

25  454/NQ- 
HĐQT 

4/29/2020 Về việc cử cán bộ tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty 
cổ phần Tàu Lai Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 

26 489/NQ- 
HĐQT 

5/8/2020 Về việc phê duyệt Kế hoạch lao động , tiền lương năm 2020 

27 523/NQ- 
HĐQT 

5/18/2020 Về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư năm 2020 

28  578/NQ- 
HĐQT 

6/1/2020 Về việc thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Trạm nhiên 
liệu tự động 

29 582/NQ- 
HĐQT 

6/2/2020 Về việc trích lập và phương án sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ 
phúc lợi năm 2020 

30 583/NQ- 
HĐQT 

6/2/2020 Về việc chủ trương đầu tư Dự án đầu tư cổng contanier tự 
động, Barie tự động Hệ thống cáp quang, Camera giám sát an 
ninh toàn cảng 

31 706/NQ- 
HĐQT 

6/22/2020 Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư 02 gàu bán tự 
động dung tích 5m3 

32 715/NQ-HĐQT 6/24/2020 Về việc chủ trương đầu tư Dự án đầu tư máy phát điện dự 
phòng 2.000 kva-0.4 kv cho cẩu RTG và 500 kva-0,4 kv cho 
hệ thống contaniet lạnh 

33  743/NQ- 
HĐQT 

6/30/2020 Về việc chủ trương đầu tư Dự án đầu tư 02 ngáng chuyên dùng 
bốc xếp contanier quá khổ 

34 814/NQ- 
HĐQT  

15/07/2020 Nghị Quyết về việc thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư 
01 xe ủi bánh xích đánh tẩy dăm gỗ  

https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10649#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10649#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10649#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10649#xem_chitiet
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35 818/NQ- 
HĐQT  

15/07/2020 Về việc chủ trương đầu tư Dự án đầu tư sàn cấp điện contanier 
lạnh 

36 820/NQ- 
HĐQT  

15/07/2020 Nghị Quyết về việc chủ trương đầu tư Dự án đầu tư 01 xe ôtô 
con 9 chỗ ngồi 

37 890/NQ- 
HĐQT  

29/07/2020 Về việc  chủ trương đầu tư Dự án đầu tư 02 xe nâng Forklift 
loại 5 tấn và 02 xe nâng Forklift loại 7 tấn  

38 911/NQ- 
HĐQT  

31/07/2020 Về việc công tác cán bộ Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng  

39 916/NQ- 
HĐQT 

1/8/2020 Về việc chỉ định người thực hiện các quyền và nghĩa vụ của 
người Đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng 

40 917/NQ- 
HĐQT  

1/8/2020 Về việc chủ trương đầu tư Dự án đầu tư máy chủ nén và 
streaming dữ liệu camera.  

41 1023/NQ- 
HĐQT  

26/08/2020 Nghị Quyết về việc phê duyệt chuyển đổi danh mục đầu tư 
trong Kế hoạch đầu tư năm 2020  

42 1070/NQ- 
HĐQT  

31/08/2020 Nghị Quyết về việc chủ trương đầu tư Dư án đầu tư 01 xe quét 
rác chạy điện chuyên dụng  

43 1113/NQ- 
HĐQT  

10/9/2020 Về việc chủ trương công tác cán bộ Công ty cổ phần Cảng Đà 
Nẵng  

44 1262/NQ- 
HĐQT 

6/10/2020 Về việc thông qua chủ trương bổ sung cán bộ quản lý cấp Phó 
trưởng phòng Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng 

45 1312/NQ-
HĐQT 

19/10/2020 Về việc chấp thuận Hợp đồng ủy thác quản lý dự án Dự án đầu 
tư xây dựng Khu bãi sau cầu cảng số 4,5 bến Cảng Tiên Sa. 

46 1334/NQ- 
HĐQT 

26/10/2020 Về việc thông qua Hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Đà 
Nẵng với Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng 

47 1424/NQ- 
HĐQT 

14/11/2020 Về việc chấp thuận bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp phó trưởng 
phòng Công ty cổ phần Càng Đà Nẵng 

48 1533/NQ-
HĐQT 

15/12/2020 Về việc thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư mua sắm 
một số thiết bị Công nghệ thông tin năm 2020 

49 1570/NQ- 
HĐQT 

24/12/2020 Về việc thông qua Hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Đà 
Nẵng và Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng 

50 1571/NQ- 
HĐQT 

24/12/2020 Về việc thông qua Hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Đà 
Nẵng và Công ty cổ phần Tàu Lại Cảng Đà Nẵng 

51 1632/NQ- 
HĐQT 

31/12/2020 Về việc thông qua Hợp đồng thuê xe nâng chụp container 
Reach stacker trong bãi cảng Tiên Sa với Công ty cổ phần Tàu 
Lại Cảng Đà Nẵng 

II. Quyết định của Hội đồng quản trị 

Stt Số Quyết định Ngày Nội dung 

1 15/QĐ- HĐQT 1/3/2020  Về việc thành lập Hội đồng nâng bậc lương của Công ty cổ 
phần Cảng Đà Nẵng 

https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10646#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10646#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10646#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10646#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10650#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10650#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10650#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10650#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10734#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10734#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10734#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10734#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10811#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10811#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10811#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10786#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10786#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10786#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10786#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10901#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10901#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10901#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10901#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10950#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10950#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10950#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10950#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/11012#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/11012#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/11012#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/11012#xem_chitiet
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2  16/QĐ- HĐQT 1/3/2020 Về việc Ban hành Quy định về hủy hồ sơ, tài liệu hết giá trị 
của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng 

3 29/QĐ- HĐQT 1/10/2020 Về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu TB01 
- Mua sắm 02 xe nâng điện 2,5 tấn thuộc dự án đầu tư Nâng 
cấp kho CFS Cảng Tiên Sa 

4 55/QĐ- HĐQT 1/17/2020 Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tb 01 - 
Mua sắm 02 xe nâng điện 2,5 tấn thuộc Dự án đầu tư Nâng cấp 
kho CFS Cảng Tiên Sa 

5 75/QĐ- HĐQT 1/22/2020 Về việc bổ nhiệm lại Ông Lê Quảng Đức, Phó Tổng giám đốc 
giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng 

6 110/QĐ- 
HĐQT 

2/10/2020 Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Gói thầu 
trạm kiểm tra tập trung contanier (Checking point) , Chấm 
BAY từ xa Dự án trạm kiểm tra tập trung contanier (Checking 
point), Chấm BAY từ xa 

7 157/QĐ- 
HĐQT 

2/21/2020 Về việc thành lập tổ thẩm định dự án và các gói thầu thuộc dự 
án đầu tư xây dựng cơ bản, phương tiên thiết bị thuộc kế hoạch 
đầu tư và các dự án phát sinh khác (nếu có) năm 2020 

8 178/QĐ- 
HĐQT 

2/27/2020 Về việc phê duyệt Dự toán chi phí và Kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu Gói thầu TV03 - Tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường 
Dự án đầu tư xây dựng Khu bãi sau cầu cảng số 4,5 bến Cảng 
Tiên Sa 

9  190/QĐ- 
HĐQT 

3/2/2020 Về việc Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV02 - 
Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án đầu tư Xây 
dựng kho hàng CFS số 2 Cảng Tiên Sa 

10 212/QĐ- 
HĐQT 

3/4/2020 Về việc  phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV03- 
Tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường Dự án đầu tư xây dựng 
khu bãi sau cầu cảng số 4,5 bến cảng Tiên Sa 

11 327/QĐ-HĐQT 4/1/2020 Về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu các gói thầu thuộc 
dự án đầu tư Công nghệ thông tin thuộc Kế hoạch đầu tư và 
các dự án phát sinh khác năm 2020 

12 335/QĐ- 
HĐQT 

4/6/2020  Về việc thành lập lại Tổ thẩm định dự án và cá gói thầu thuộc 
dự án đầu tư xây dựng cơ bản, phương tiện thiết bị, công nghệ 
thông tin thuộc kế hoạch đầu tư và các dự án phát sinh (nếu có) 
năm 2020 

13 341/QĐ- 
HĐQT 

4/9/2020 Về việc  phê duyệt Kế hoạch sữa chữa phương tiện thiết bị và 
sữa chữa công trình năm 2020 

14 396/QĐ- 
HĐQT 

4/21/2020 Về việc phê duyệt Dự án Hệ thống phần mềm cảng điện tử 
ePORT 

15  443/QĐ- 
HĐQT 

4/28/2020 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án hệ thống 
phần mềm cảng điện tử ePORT 

16 479/QĐ-HĐQT 5/7/2020 Về việc phê duyệt dự án đầu tư 05 xe đầu kéo, 05 rơ mooc 
chuyên dùng 

17  504/QĐ- 
HĐQT 

5/12/2020 Về việc  phê duyệt dự án đầu tư 01 xe xúc lật báng lốp dung 
tích gầu 0.8-1m3 

18  517/QĐ- 
HĐQT 

5/15/2020 Về việc  phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu 
thuộc Dự án đầu tư 05 xe đầu kéo, 05 rơ mooc chuyên dùng 
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19  518/QĐ- 
HĐQT 

5/15/2020 Về việc phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán chi phí Khảo sát, lập Báo 
cáo nghiên cứu khả thi và kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước 
chuẩn bị dự án Dự án đầu tư 04 cẩu ERTG tại Cảng Tiên Sa 

20  519/QĐ- 
HĐQT 

5/15/2020 Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng ( E- HSMT) Gói 
thầu MS- Mua sắm hệ thống phần mềm cảng điện tử ePORT 
Dự án đầu tư hệ thống phần mềm cảng điện tử e PORT 

21  536/QĐ- 
HĐQT 

5/21/2020 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư 01 
xe xúc lật bánh lốp dung tích gầu 0,8-1m3 

22  545/QĐ- 
HĐQT 

5/25/2020 Về việc phê duyệt dự án đầu tư hệ thống điện mặt trời tòa nhà 
26 Bạch Đằng 

23 546/QĐ-HĐQT 25/05/2020 Về việc giải thể Ban Xúc tiến Đầu tư và thành lập phòng Công 
nghệ thông tin Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng. 

24  561/QĐ- 
HĐQT 

5/28/2020 Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu RM - Mua sắm 05 
Rơ moóc chuyên dùng Dự án đầu tư 05 xe đầu kéo, 05 rơ 
móoc chuyên dùng 

25  562/QĐ- 
HĐQT 

5/28/2020 Về việc  phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu TV01- 
Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc Dự án đầu tư 
04 cẩu ERTG tại Cảng Tiên Sa 

26 563/QĐ- 
HĐQT 

5/28/2020 Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu ĐK - Mua sắm 05 
đầu kéo chuyên dùng Dự án đầu tư 5 xe đầu kéo, 05 rơ móoc 
chuyên dùng 

27 581/QĐ- 
HĐQT 

6/2/2020 Về việc phê duyệt dự án đầu tư 02 trụ đèn chiếu sáng cao 30 
mét tại Cảng Tiên Sa 

28 594/QĐ- 
HĐQT 

6/5/2020 Về việc  ban hành Quy chế công bố thông tin trên thị trường 
chứng khoán của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng 

29  595/QĐ- 
HĐQT 

6/5/2020 Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu TV02- 
Tư vấn thẩm định dự án đầu tư 04 cẩu ERTG tại Cảng Tiên Sa 

30 596/QĐ- 
HĐQT 

6/9/2020 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Dự 
án đầu tư hệ thống điện mặt trời tòa nhà 26 Bạch Đằng 

31 625/QĐ- 
HĐQT 

6/12/2020 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Dự 
án đầu tư 02 trụ đèn chiếu sáng cao 30 mét tại cảng Tiên Sa 

32 631/QĐ-HĐQT 6/15/2020  Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu MS- 
Mua sắm 01 xe xúc lật đã qua sử dụng dung tích gầu 0,8-1m3 
Dự án đầu tư 01 xe xúc lật bánh lốp dung tích gầu 0,8-1m3 

33  632/QĐ- 
HĐQT 

6/15/2020 Về việc phê duyệt dự án đầu tư Trạm nhiên liệu tự động 

34 633/QĐ- 
HĐQT 

6/15/2020 Về phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu MS - Mua 
sắm hệ thống phần mềm cảng điện tử e PORT Dự án đầu tư hệ 
thống phần mềm cảng điện tử e PORT 

35  639/QĐ- 
HĐQT 

6/15/2020 Về việc phê duyệt dự án đầu tư Cổng contnaier tự động, Barie 
tự động Hệ thống cáp quang, Camera giám sát bãi Cảng 

36 716/QĐ- 
HĐQT 

6/25/2020 Về việc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Dự án đầu tư 
Cổng container tự động, Barie tự động, Hệ thống cáp quang, 
Camera giám sát bãi Cảng 
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37  717/QĐ- 
HĐQT 

6/25/2020 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Dự án 
đầu tư Trạm nhiên liệu tự động 

38  718/QĐ- 
HĐQT 

6/25/2020 Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu MS- 
Mua sắm , lắp đặt 02 trụ đèn cao 30 mét Dự án đầu tư 02 trụ 
đèn chiếu sáng cao 30 mét tại Cảng Tiên Sa 

39  741/QĐ- 
HĐQT 

6/30/2020  Về việc ban hành " Quy chế tiền lương, tiền thưởng , thu nhập 
và nâng bậc lương của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng" 

40  742/QĐ- 
HĐQT 

6/30/2020  Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu RM- 
Mua sắm 05 Rơ móoc chuyên dùng Dự án đầu tư 05 xe đầu 
kéo, 05 rơ móoc chuyên dùng 

41 744/QĐ-HĐQT 6/30/2020 Về việc Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu MS -  Mua sắm, 
lắp đặt hệ thống Điện mặt trời thuộc Dự án đầu tư hệ thống 
Điện mặt trời tòa nhà 26 Bạch Đằng. 

42 774/QĐ-CĐN 6/7/2020 Về việc Dự toán chi phí kiểm toán và Kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu Gói thầu Kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 
2020 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng  

43 787/Qđ-HĐQT 9/7/2020 Về việc phê duyệt dự án đầu tư máy phát điện dự phòng 2.000 
kva-0,4 kv cho cẩu RTG và 500 kva cho hệ thống contanier 
lạnh 

44 788/QĐ- 
HĐQT  

9/7/2020 Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TB- 
Mua sắm,lắp đặt trạm nhiên liệu tự động Dự á đầu tư Trạm 
nhiên liệu tự động 

45 799/QĐ- 
HĐQT  

10/7/2020 Về việc Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu ĐK - Mua sắm 05 
đầu kéo chuyên dùng Dự án đầu tư 05 xe đầu kéo, 05 rơ mooc 
chuyên dùng  

46 801/QĐ- 
HĐQT  

13/07/2020 Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Kiểm 
toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2020 Công ty cổ phần 
Cảng Đà Nẵng  

47 808/QĐ- 
HĐQT  

13/07/2020 Về việc phê duyệt dự án đầu tư 02 gàu bán tự động dung tịch 
5m3  

48 809/QĐ- 
HĐQT  

13/07/2020 Về việc phê duyệt dự án đầu tư 02 ngáng chuyên dùng bốc xếp 
contanier quá khổ  

49 819/QĐ- 
HĐQT  

15/07/2020 Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng ( E-HSMT ) Gói 
thầu TB- Mua sắm lắp đặt hệ thống Cổng contanier tự động, 
cáp quang, Camera quan sát thuộc Dự án đầu tư Cổng 
contanier tự động, Barie tự động, Hệ thống cáp quang,Camera 
giám sát bãi Cảng  

50 853/QĐ-HĐQT 22/07/2020 Về viêệc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu 
Dự án đầu tư 02 gầu bán tự động dung tích 5m3 

51 854/QĐ- 
HĐQT  

22/07/2020 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Dự 
án đầu tư máy phát điện dự phòng 2.000 kva-0,4kv cho hệ 
thống contanier lạnh  

52 897/QĐ- 
HĐQT  

29/07/2020 Về việc phê duyệt dự án đầu tư sàn cấp điện contanier lạnh  

53 898/QĐ- 
HĐQT  

29/07/2020 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Dự 
án đầu tư 02 ngáng chuyên dụng bốc xếp contanier quá khổ  
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54 899/QĐ- 
HĐQT  

29/07/2020 Về việc phê duyệt Dự án đầu tư 02 xe ủi bánh xích đánh tẩy 
dăm gỗ  

55 901/QĐ- 
HĐQT  

30/07/2020 Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án đầu tư xây 
dựng Khu bãi sau cầu cảng số 4.5 bến cảng Tiên Sa  

56 919/QĐ- 
HĐQT  

3/8/2020 Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sửa chữa năm 2020  

57 928/QĐ- 
HĐQT  

5/8/2020 Về việc phê duyệt E- Hồ sơ mời thầu Gói thầu TB - Mua sắm 
02 gầu bán tự động dung tích 5m3 thuộc Dự án đầu tư 02 gàu 
bán tự động dung tích 5m3.  

58 938/QĐ-HĐQT  6/8/2020 Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu TB- Mua sắm 02 
ngáng bốc xếp container quá khổ Dự án đầu tư 02 ngáng 
chuyên dụng bốc xếp container quá khổ .  

59 929/QĐ-HĐQT 5/8/2020 Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu TB - Mua sắm 01 
máy phát điện công suất 2,000 kva-0,4kv và 01 máy công suất 
500 kva-0,4 kv thuộc Dự án đầu tư máy phát điện dự phòng 
2,000kva-0,4kv cho cẩu RTG và 500 kva-0,4 kv cho hệ thống 
container lạnh 

60 957/QĐ- 
HĐQT  

11/8/2020 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu 
thuộc Dự án đầu tư sàn cấp điện container lạnh .  

61 958/QĐ-
HĐQT  

11/8/2020 Về việc phê duyệt dự án Đầu tư 02 xe nâng Forklift loại 5 tấn 
và 02 xe nâng Forklift loại 7 tấn .  

62 959/QĐ-HĐQT  11/8/2020 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Dự 
án đầu tư 02 xe ủi bánh xích đánh tẩy dăm gỗ.  

63 999/QĐ-HĐQT  21/08/2020 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu 
thuộc Dự án đầu tư 02 xe nâng Forklift loại 5 tấn và 02 xe 
nâng Forklift loại 7 tấn .  

64 1020/QĐ- 
HĐQT  

26/08/2020 Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TB- 
Mua sắm lắp đặt hệ thống Cổng contanier tự động, cáp quang , 
Camera quan sát thuộc Dự án đầu tư Cổng contanier tự động, 
Barie tự động, Hệ thống cáp quang, Camera giám sát bãi Cảng  

65 1021/QĐ- 
HĐQT  

26/08/2020 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư 01 xe điện 8 
chỗ ngồi phục vụ công tác giám sát sản xuất  

66 1022/QĐ-
HĐQT  

26/08/2020 Về việc dự án đầu tư máy chủ nén và streaming dữ liệu 
camera.  

67 1047/QĐ- 
HĐQT  

28/08/2020 Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu TB- Mua sắm 02 
xe nâng loại 5 tấn và 02 xe nâng loại 7 tấn Dự án đầu tư 02 xe 
nâng Forklift loại 5 tấn và 02 xe nâng Forklift loại 7 tấn .  

68 1067/QĐ- 
HĐQT  

31/08/2020 Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quản lý dự án Dự án đầu tư Khu 
bãi sau cầu Cảng số 4,5 bến Cảng Tiên  

69 1071/QĐ- 
HĐQT  

31/08/2020 Về việc phê duyệt dự án đầu tư 01 xe điện 8 chỗ ngồi phục vụ 
công tác giám sát sản xuất  

70 1073/QĐ- 
HĐQT  

31/08/2020 Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TB- 
Mua sắm 02 gầu bán tự động dung tích 5 m3 Dự án đầu tư 02 
gàu bán tự động dung tích 5m3  

71 1117/QĐ- 
HĐQT  

11/9/2020 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Dự 
án đầu tư 01 xe điện 8 chỗ ngồi phục vụ công tác giám sát sản 

https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10737#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10737#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10737#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10737#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10773#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10773#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10773#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10773#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10762#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10762#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10762#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10770#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10770#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10770#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10770#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10770#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10785#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10785#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10785#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10785#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10804#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10804#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10804#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10804#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10805#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10805#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10805#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10805#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10806#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10806#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10806#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10861#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10861#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10861#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10861#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10899#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10899#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10899#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10899#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10899#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10899#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10902#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10902#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10902#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10902#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10906#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10906#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10906#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10906#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10929#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10929#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10929#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10929#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10929#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10952#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10952#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10952#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10952#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10951#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10951#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10951#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10951#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10955#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10955#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10955#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10955#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/10955#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/11007#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/11007#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/11007#xem_chitiet
https://bin.danangport.com:81/vanban/view/11007#xem_chitiet


Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 Trang 19 
 

xuất  

72 1118/QĐ- 
HĐQT  

11/9/2020 Về việc phê duyệt Dự án đầu tư 01 xe quét rác chạy điện 
chuyên dụng  

73 1147/QĐ-
HĐQT 

14/09/2020 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Dự 
án đầu tư máy chủ nén và streaming dữ liệu camera 

74 1188/QĐ- 
HĐQT 

22/09/2020 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Dự 
án đầu tư 01 xe quét rác chạy điện chuyên dụng 

75 1189/QĐ-
HĐQT 

22/09/2020 Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TB- 
Mua sắm 02 ngáng bốc xếp contnaier quá khổ Dự án đầu tư 02 
ngáng chuyên dụng bốc xếp contanier quá khổ 

76 1227/QĐ- 
HĐQT 

30/09/2020 Về viêc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TB- 
Mua sắm 01 xe điện 8 chỗ ngồi Dự án đầu tư 01 xe điện 8 chỗ 
ngồi phục vụ công tác giám sát sản xuất 

77 1229/QĐ- 
CĐN 

30/09/2020 Về việc phê duyệt Kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật Gói 
thầu TB- Mua sắm 01 máy phát điện công suất 2.000kva-0,4 
kv và 01 máy công suất 500kva-0,4kv thuộc dự án đầu tư máy 
phát điện dự phòng 2.000kva-0,4 kv cho cẩu RTG và 500kva-
0,4kv cho hệ thống contanier lạnh 

78 1263/QĐ- 
HĐQT 

6/10/2020 Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TB- 
Mua sắm lắp đặt máy chủ nén và Streaming dữ liệu camera 
thuộc Dự án đầu tư máy chủ nén và streaming dữ liệu camera 

79 1264/QĐ- 
HĐQT 

6/10/2020 Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TB - 
Mua sắm 01 xe quét rác chạy điện Dự án đầu tư 01 xe quét rác 
chạy điện chuyên dụng 

80 1271/QĐ- 
HĐQT 

9/10/2020 Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu TB- Mua sắm 02 
xe ủi bánh xích Dự án đầu tư 02 xe ủi bánh xích đánh tẩy dăm 
gỗ 

81 1296/QĐ- 
HĐQT 

15/10/2020 Về việc phê duyệt Danh sách xếp hạng nhà thầu Gói thầu TB- 
Mua sắm 02 xe nâng loại 5 tấn và 02 xe nâng loại 7 tấn Dự án 
đầu tư 02 xe nâng Forklift loại 5 tấn và 02 xe nâng Forklift loại 
7 tấn 

82 1297/QĐ-
HĐQT 

16/10/2020 Về việc phê duyệt Danh sách xếp hạng nhà thầu Gói thầu TB- 
Mua sắm 01 máy phát điện công suất 2.000kva-0,4kv và 01 
máy công suất 500kva-0,4 kv thuộc Dự án Đầu tư máy phát 
điện dự phòng 2.000 kva-0,4 kv cho cẩu RTG và 500kva-0,4kv 
cho hệ thống contnaier lạnh 

83 1298/QĐ- 
HĐQT 

15/10/2020 Phê duyệt nhiệm vụ,dự toán chi phí Tư vấn khảo sát,thiết kế 
bản vẽ thi công và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu TV04- 
Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công gói thầu TV05- Tư vấn thẩm 
tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Dự án đầu tư xây dựng 
Khu bãi sau cầu cảng số 4,5 bến cảng Tiên Sa. 

84 1336/QĐ-
HĐQT 

27/10/2020 Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TB- 
Mua sắm 02 xe nâng loại 5 tấn và 02 xe nâng loại 7 tấn Dự án 
đầu tư 02 xe nâng Forklift loại 5 tấn và 02 xe nâng Forklift loại 
7 tấn 
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85 1345/QĐ-
HĐQT 

29/10/2020 Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TB- 
Mua sắm 01 máy phát điện công suất 2.000kva-0,4kv và 01 
máy công suất 500kva-0,4kv thuộc Dự án đầu tư máy phát điện 
dự phòng 2.000kva-0,4 kv cho cẩu RTG và 500kva-0,4kv cho 
hệ thống contanier lạnh 

86 1409/QĐ-
HQĐT 

9/11/2020 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng 
khu bãi sau cầu cảng số 4,5 bến cảng Tiên Sa 

87 1446/QĐ-
HĐQT 

20/11/2020 Về việc phê duyệt Kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật Gói 
thầu TB- Mua sắm 02 ủi bánh xích Dự án đầu tư 02 xe ủi bánh 
xích đánh tẩy dăm gỗ 

88 1457/QĐ-
HĐQT 

24/11/2020 Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) Gói 
thầu TV04- Tư vấn khảo sát thiết kế bản vẽ thi công Dự án đầu 
tư xây dụng Khu bãi sau cầu cảng số 4,5 bến Cảng Tiên Sa. 

89 1465/QĐ- 
HĐQT 

27/11/2020 Về việc phê duyệt Danh sách xếp hạng nhà thầu Gói thầu TB- 
Mua sắm 02 xe ủi bánh xích Dự án đầu tư 02 xe ủi bánh xích 
đánh tẩy dăm gỗ 

90 1516/QĐ- 
HĐQT 

10/12/2020 Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TB- 
Mua sắm 02 xe ủi bánh xích Dự án đầu tư 02 xe ủi bánh xích 
đánh tẩy dăm gỗ 

91 1533/QĐ- 
HĐQT 

15/12/2020 Về việc thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư mua sắm 
một số thiêt bị công nghệ thông tin năm 2020 

92 1553/QĐ- 
HĐQT 

18/12/2020 Về việc phê duyệt dự án đầu tư Dự án đầu tư mua sắm một số 
thiết bị công nghệ thông tin năm 2020 

93 1569/QĐ- 
HĐQT 

24/12/2020 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư 
mua sắm một số thiết bị công nghệ thông tin năm 2020 

94 1576/QĐ- 
HĐQT 

25/12/2020 Về việc phê duyệt nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của 
gói thầu Gói thầu TV04 -Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi 
công Dự án đầu tư Khu bãi sau cầu cảng số 4,5 bến Cảng Tiên 
Sa 

95 1631/QĐ-
HĐQT 

31/12/2020 Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TB- 
Mua sắm một số thiết bị công nghê thông tin năm 2020 Dự án 
đầu tư mua sắm một số thiết bị công nghệ thông tin năm 2020 

     

 


