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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017  

VÀ KẾ HOẠCH 2018 
 

A  - KẾT QUẢ SXKD NĂM 2017 

1. Doanh thu 

Năm 2017, Doanh thu của Công ty trong từng lĩnh vực SXKD như sau: 

Bảng 1: Doanh thu các mảng kinh doanh năm 2017 

Đơn vị tính: Đồng 

TT Diễn giải 
Doanh thu 

thực tế 2017 

Doanh thu 

thực tế 2016 

Tỷ lệ 

2017 / 2016 

1 Thiết kế tàu thủy, trong đó  20.080.795.595 17.653.088.402 113% 

 TKKT 5.129.669.009 7.178.624.548 71% 

 TKCN  15.574.534.919 10.474.463.854 149% 

2 Tư vấn - Dịch vụ, Thương mại 7.280.152.596 17.182.018.513 42% 

  Tổng 27.984.356.524 34.835.106.915 80% 

 

Năm 2017, doanh thu chủ yếu của công ty là từ hoạt động thiết kế - hoạt động 

luôn được coi là cốt lõi của Công ty. Nếu năm 2016, hoạt động thiết kế bao gồm cả 

TKKT và TKCN chỉ chiếm 50% doanh thu, còn lại là hoạt động TMDV do có dự án 

cho thuê sà lan; thì năm 2017, doanh thu từ thiết kế chiếm đến 75% tổng doanh thu và 

doanh thu TMDV chỉ chiếm 25%. Sự thay đổi lớn này là do năm 2017, các dự án cho 

thuê sà lan đã kết thúc và đang tìm kiếm khách hàng mới. Trong khi đó, do ban Giám 

đốc nhận định đúng sự thay đổi của thị trường đóng tàu nên đã chuyển hướng đúng đắn 

sang triển khai các dự án tàu khách, du thuyền nghỉ đêm thay cho các dự án tàu cá đã 

tạm dừng. Riêng TKCN, năm 2017 danh thu đạt 150% doanh thu  TKCN năm 2016 vì 

trong năm 2017, Visec đã có được sự tín nhiệm của khách hàng Foreship - Bluetech 

nên đã giao cho Visec thực hiện nhiều dự án lớn với giá trị thực hiện lớn.  

Mặc dù có sự khởi sắc của hoạt động thiết kế nhưng tổng doanh thu năm 2017 

vẫn chỉ đạt 80% tổng doanh thu 2016. Vì vậy ban Giám đốc vẫn cần phải tích cực tìm 

kiếm thêm sản phẩm, khách hàng, mở rộng thị trường mới để đạt được sự tăng trưởng 

như mong muốn. 
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*  Nghĩa vụ với nhà nước 

Công ty thực hiện nghiêm chỉnh các nghĩa vụ với nhà nước, nộp đủ, đúng hạn 

các khoản thuế và bảo hiểm theo quy định,  chi tiết như sau: 

Đơn vị tính: Đồng 

STT  Nội dung  Năm 2017 Năm 2016 

1.  Thuế môn bài 3.000.000 3.000.000 

2.  Thuế giá trị gia tăng 446.944.452 1.001.045.545 

3.  Thuế thu nhập doanh nghiệp 840.303.743 322.029.500 

4.  Nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài 319.654.593 480.904.766 

5.  Bảo hiểm xã hội 733.822.700 725.083.710 

6.  Bảo hiểm y tế 130.052.835 128.750.334 

7.  Bảo hiểm thất nghiệp 56.447.900 55.775.670 

 Tổng 2.530.226.223 2.716.589.525 

 

2. Hoạt động phát triển thị trường 

Năm 2015, Công ty ký mới được 41 hợp đồng với tổng giá trị là 

33.445.496.521đ. 

Chi tiết các hợp đồng đã ký kết như sau: 
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Bảng 2: Bảng tổng hợp hợp đồng theo từng mảng kinh doanh ký năm 2015 và 2016 
 

STT Mảng Kinh doanh 

Số lượng 

hợp đồng 
Tổng giá trị  

(VNĐ) 

2017 2016 2017 2016 

1 
Thiết kế tàu thủy, 

trong đó 
38 77 15.575.343.925 16.632.046.000 

1.1 Thiết kế kỹ thuật 22 60 4.145.151.370 5.169.200.000 

1.2 Thiết kế công nghệ 16 16 11.430.192.555 11.462.846.000 

2 
Tư vấn - Dịch vụ, 

Thương mại 
3 02 17.870.152.596 56,891,855,000 

 Tổng số 41 78 33.445.496.521 73,523,901,000 

Năm 2017, hoạt động TKCN vẫn duy trì được như năm 2016 cả về số lượng 

hợp đồng cũng như giá trị ký kết. Điều này là do khách hàng cũng như sản phẩm 

TKCN ổn định, không có sự biến động. Đối với hoạt động TKKT, số lượng hợp đồng 

ký kết năm 2017 giảm đáng kể (từ 60 hợp đồng còn 22 hợp đồng) chủ yếu ở các sản 

phẩm tàu cá do Nhà nước dừng triển khai tiếp các dự án tàu cá vỏ thép theo nghị định 

67  và tàu cá vỏ composite. Số lượng hợp đồng TKKT giảm sâu nhưng giá trị hợp đồng 

ký kết giảm nhẹ hơn số lượng hợp đồng là do giá trị các hợp đồng tàu cá thường rất 

nhỏ, các chủ tàu chỉ sửa đổi thiết kế với nội dung sửa đổi nhỏ, giá trị thấp. Chính vì 

vậy, giá trị các hợp đồng thiết kế ký kết năm 2017 vẫn đạt 94% giá trị các hợp đồng 

thiết kế năm 2016. 

Đối với hoạt đồng TMDV, mặc dù số lượng hợp đồng ký kết năm 2017 nhiều 

hơn số lượng hợp đồng ký kết năm 2016 nhưng giá trị hợp đồng ký kết lại thấp hơn 

hẳn (chỉ đạt 30%) là do giá trị hợp đồng ký kết thấp. Ban giám đốc sẽ phải tích cực tìm 

kiếm khách hàng mới để tiếp tục có được các hợp đồng dịch vụ cho thuê sà lan để gia 

tăng giá trị hợp đồng cũng như doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh quan 

trọng này. 

 

3. Công tác tổ chức nhân sự 

3.1 Tổ chức 

 Tập trung vào hoạt động cốt lõi là thiết kế với một loạt các hợp đồng thiết kế 

mới, Công ty vẫn duy trì khối thiết kế với 05 phòng thiết kế kỹ thuật và 02 phòng thiết 

kế công nghệ. 

 Năm 2017, Công ty đã mời 01 chuyên gia người Hàn Quốc có kinh nghiệm lâu 

năm trong việc quản lý nhà máy đóng tàu và quản lý dự án làm thành viên Ban Giám 
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đốc. Thành viên này đóng vai trò chủ chốt trong việc tư vấn xây dựng hệ thống và tiêu 

chuẩn kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế. 

3.2 Nhân sự 

Nhân sự năm 2017 khá ổn định với số lượng tính đến cuối năm 2016 như sau: 

+ Tổng số CBCNV hiện nay : 67 người 

Trong đó: - Ban Giám đốc :  05 người 

                 - Kỹ sư chuyên môn về tàu thuỷ : 41 người  

- Cán bộ nghiệp vụ : 18 người 

- Chuyên gia :    01 người    

- Cán bộ hiện trường :    02 người 

 Nhìn chung, số lượng nhân sự và cơ cấu tổ chức vẫn phù hợp với tình hình hoạt 

động kinh doanh hiện tại và hướng phát triển trong thời gian tới. 

 

4. Kết luận 

Nhìn chung, các công việc chúng ta đã làm được là: 

- Tạo được uy tín với đối tác nước ngoài: Thực hiện thành công hợp đồng TKCN Vỏ 

tàu Ropax và bắt đầu thực hiện dự án Costa Cruise cho Công ty Bluetech (Phần 

Lan). 

- Tham gia vào hoạt động thiết kế tàu khách nghỉ đêm Vịnh Hạ Long. 

- Thanh lý các sà lan để chuyển vốn đầu tư vào các dự án đầu tư mới. 

- Duy trì các hoạt động tập thể: Thể thao, sinh nhật, một số buổi giao lưu. 

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. 

- Nghỉ mát, giao lưu gặp mặt gia đình toàn thể cán bộ trong công ty. 

Tuy nhiên, bên cạnh những việc đã làm được, chúng ta cần thẳng thắn nhìn 

nhận một số mặt chưa làm được. Đó là: 

- Thiết kế tàu khách còn tồn tại lỗi kỹ thuật 

- Hoạt động quản lý chất lượng theo ISO, quản lý giờ công, quản lý tiến độ chưa 

thực hiện tốt 

- Vẫn tồn tại một số cá nhân, bộ phận chưa thực hiện nghiêm túc nội quy, quy 

định của cơ quan về giờ giấc, kỷ luật lao động; chưa nêu cao tinh thần trách 

nhiệm và tập trung trong công việc. 

- Giá trị thiết kế các dự án tàu nội địa còn thấp. 

- Hiệu quả hoạt động của khối nghiệp vụ, TMDV còn thấp. 
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B/ KẾ HOẠCH NĂM 2018 

1. Mục tiêu doanh thu 

TT Mảng SXKD Số tiền 

1 Thiết kế kỹ thuật            8.500.000.000  

2 Thiết kế công nghệ           16.000.000.000  

3 Dịch vụ và thương mại          5.000.000.000  

Cộng           29.500.000.000  

 

2. Mục tiêu giá trị hợp đồng ký mới: 

TT Hợp đồng Giá trị hợp đồng (đồng) 

1 Hợp đồng thiết kế kỹ thuật 8.200.000.000 

2 Hợp đồng thiết kế công nghệ 12.000.000.000 

4 Hợp đồng tư vấn - dịch vụ và thương mại 2.100.000.000 

 Cộng giá trị hợp đồng ký mới 22.300.000.000 

 

3. Tổ Chức - Nhân sự – Đào tạo 

Kiện toàn bộ máy nhân sự đảm bảo thực hiện các công việc với chất lượng tốt và 

tiến độ kịp thời. 

Đạt mục tiêu thu nhập bình quân đạt 9,0 triệu/người/tháng. 

Thực hiện đào tạo nội bộ thường xuyên nhằm nâng cao năng lực thiết kế và năng 

lực của khối nghiệp vụ. 

 

4. Các công tác khác 

- Tăng cường kiểm soát công tác trao đổi thông tin nội bộ và giao dịch với 

khách hàng, đối tác thông qua vai trò của CNDA. 

- Tăng cường trách nhiệm của Lãnh đạo phòng và các PTGĐ phụ trách trong 

công tác lập kế hoạch, kiểm soát giờ công, tiến độ thực hiện dự án và rà soát 

chất lượng sản phẩm. 

- Đẩy mạnh hoạt động marketing cho hai mảng thị trường tiềm năng là tàu 

khách du lịch và các đối tác thiết kế nước ngoài. 
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- Thực hiện các hoạt động đào tạo nội bộ về kinh nghiệm thiết kế và quản lý 

thiết kế cho các cấp lãnh đạo và nhân viên. 

- Tăng cường kỷ luật lao động; áp dụng các chế tài cần thiết để nâng cao tinh 

thần trách nhiệm, tính kỷ luật lao động của toàn thể CBNV Công ty. 

Trên đây là các nội dung báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, 

kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 

 

Hà Nội ngày   10  tháng  04   năm 2018 

               TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Bình Minh 
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