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BAO CÁO 
Dánh giá v kt qua thirc hin k hoch san xut kinh doanh 11am 2021 

I. T!NH HINH HOAT DQNG SAN XUAT KINH DOANH NAM 2021 

Can cr Báo cáo tài chInh dã duçic kim toán cho näm tài chInh kt thüc ngày 
3 1/12/2021 cüa Cong ty TNHH MTV Thông tin Din tlr Hang hái Vit Nam 
(VISHIPEL); 

Can cü Quyet dlnh  s 777/QD-VISHIPEL ngày 18/3/2022 cüa Chü tjch Cong ty 
TNHH MTV Thông tin Din tr Hang hái Vit Nam ye vic phê duyt Qu5 hrnng thrc 
hin cña ngi.rii lao dng nàm 2021; 

Can cir Quyêt djnh sO 652/QD-BGTVT ngày 24/5/2022 cüa Bô Giao thông vn 
tãi ye vic phê duyt qu5 tiên luong, thu lao thirc hin näm 2021 dôi vi ngUYi quãfl l) 
Cong ty TNHH MTV Thông tin Din tcr Hang hãi Vit Nam; 

Näm 2021, Cong ty d thijc hin tót nhim vi tr9ng tam là cung cp dch vi1 sir 
nghiêp cong Thông tin duyên hái; hoàn thành các chi tiêu ye doanh thu, lçi nhun và 
np ngân sách Nhà rnrâc. 

Tng doanh thu ban hang, cung cp djch vi và hoat dng tài chInh và thu nhp 
khác dat  363,40 t dông, bang 107% so vâi k hoach. 

Lçi nhun trithc thus và np ngân sách Nhà ni.râc dat  k hoach d ra, dam báo 
kinh doanh có hiu qua và bão toàn von cüa chü s hthi tai  Doanh nghip. 

H th&ig thông tin duyên hãi tip t%lc phát huy vai trô là h thng thông tin chü 
dao ye cung cap, tiêp nhn, xi:r 1 thông tin cp cü'u, an toàn, an ninh, tim kiêm cfru nan, 
phông chông thiên tai, rng phó o nhim môi tnr&ng và dam báo thông tin lien lac  trên 
biên. 

Hoat dng quãn l, diu hành cüng duçc trin khai hiu qua, dng b các giãi 
pháp và nhim vl:i trng tam, gop phân hoàn thành kê hoach näm 2021 cüa Cong ty. 

Các chi tiêu co bàn dat  &rc trong näm 2021 nhu sau: 

TT Chi tiêu DVT K hoch Giá tn thirc 
hin 

1 San phm chü yu san xut 

a) Dich vu sir nghip cong thông tin 
duyênhài gi?i hoat dng 8.760 8.760 

2 Tngdoanhthu Triudng 338.682 363.401 
3 Lçiinhuntnthcthu Triudng 29.500 31.991 
4 Lqi nhun sau thud Triu dng 23 .600 25.604 
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Thii V CC khOafl da 9P  Nba 
nirac Triu dng 25.000 38.95 1 

6 
Tng s lao dng sCr diing bInh 

quân Ngu&i 680 680 

7 Tngqu51ucrng Triudng 93.922 100.062 
a)  Qui hrcrng quãn l Triu dng 1.495 1.62 1 
b)  Qu hwng lao dng Triu dng 92.427 98.441 

II. T!NH H!NH DAU TU, TINH HINH THIXC HIN CAC DI AN 

1. Dánh giá tlnh hlnh thirc hin các Dir an có tng mfrc v6n tir nhóm B tr& 
len: Không CO. 

2. Các khoãn du tir tài chmnh: 

- Cong ty C phAn Din tCr Hang hãi (MEC): Cong ty n.rn gitt 140.000 c6 phn 
vi tong giá trj 1.400.000.000 dông, twmg di.rnng vâi 28% von diêu l cüa Cong ty Co 
phân Din tfr Hang hái. 

- Ngân hang Thrng mi c6 ph.n Hang hãi (MSB): Cong ty nm gi& 145.801 
cô phân vâi tong giá trj 1.055.260.000 dong. 

III. T!NH HINH DAU TIS TA! cAc CONG TY CON. 

Cong ty không nm giti doanh nghip nào - 1- n diu I.I. 

1AM DOC 

Phan Ng9c 0 uang 

Noi nhçln: 
- B GTVT (d b/c); 
- Ch tjch (d b/c); 
- KSV; 
- Các PTGD; 
- Lru: HCTH, KEDj 
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