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BÁO CÁO  

MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022 

(Theo nội dung Tờ trình số 628/VISHIPEL ngày 8/3/2022 của Công ty TNHH 

MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam trình Bộ Giao thông vận tải về việc 

phê duyệt Kế hoạch SXKD và Kế hoạch đầu tư, mua sắm TSCĐ năm 2022) 

 

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH 

- Tập trung thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống 

thông tin duyên hải Việt Nam để cung cấp dịch vụ TTDH. 

- Tổ chức hoạt động kinh doanh khác theo mô hình mới đảm bảo hoạt 

động kinh doanh có hiệu quả. 

- Tiếp tục triển khai chương trình chuyển đổi số của Công ty trong hoạt 

động sản xuất và quản lý nội bộ. Xây dựng mô hình kinh doanh mới cho hoạt 

động kinh doanh khác phân tác cơ bản đối với hoạt động cung cấp dịch vụ sự 

nghiệp công. 

- Hoàn thiện công tác bố trí lao động đáp ứng yêu cầu. Chú trọng công tác 

quản lý nội bộ và tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo các cấp có bản 

lĩnh, năng lực, trình độ, có trách nhiệm và ý thức kỷ luật. Nghiên cứu, thay đổi 

phương pháp đào tạo, đặc biệt là ứng dụng các phương pháp đào tạo trực tuyến, 

từ xa để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phù hợp với định hướng chuyển 

đổi số của Công ty. 

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 

2022 

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh: 

Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công TTDH năm 2022 theo Hợp đồng đặt 

hàng ký với Cục Hàng hải Việt Nam, đảm bảo tốt về khối lượng và chất lượng 

dịch vụ. 

- Khối lượng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công TTDH năm 2022 

 Khối lượng cung cấp dịch vụ là 365 ngày x 24 giờ = 8.760 giờ hoạt động 

của Hệ thống TTDH Việt Nam, bao gồm 33 Đài. 

- Chất lượng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công TTDH năm 2022 

Chất lượng cung cấp dịch vụ đáp ứng các tiêu chí chất lượng theo quy định 
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tại Thông tư số 05/2019/TT-BGTVT ngày 29/01/2019 của Bộ Giao thông vận 

tải. 

Các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2022 cụ thể như sau: 

TT Các chỉ tiêu Đơn vị tính 
Chỉ tiêu kế 

hoạch 

1. 

Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích: Khối 

lượng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công 

TTDH  

giờ hoạt động 

hệ thống 
8.760 

2 Tổng doanh thu Triệu đồng 338.380 

 - Doanh thu từ cung cấp dịch vụ sự nghiệp 

công Thông tin duyên hải 
Triệu đồng 196.365 

 - Doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác Triệu đồng 135.015 

 - Doanh thu hoạt động tài chính Triệu đồng    7.000 

3 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 29.500 

4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Triệu đồng 25.125 

5 Tổng vốn đầu tư Triệu đồng 12.720  

2. Kế hoạch đầu tư trong năm 2022 (tên dự án nhóm B trở lên, nguồn 

vốn, tổng mức đầu tư...): Không có dự án nhóm B trở lên. 

 


