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BAO CÁO 
THVC TRLNG QUAN Tifi vA C CAU TO CHUC NAM 2017 

CUA TONG CONG TY BAO DAM AN TOAN HANG HAl MIEN NAM 

KInh gi'ri: 
- B K hoach và d&u tu; 
- Bô Giao thông 4n tâi. 

Thrc hin Nghj djnh s 81/2015/ND-CP ngày 18/9/20 15 cüa ChInh phü ye 
cong bô thông tin cüa doanh nghip Nhà ni.râc, 

Tng cong ty Bâo dam an toàn hang hâi min Nam báo cáo thrc trng quãn 
tn và c cu t chüc näm 2017 nhtr sau: 

I. Tll!C TRNG QUAN Tifi vA c CAU TO CHUC TONG CONG TY 

1. Hi dng thành viên 

Trong näm 2017, co cu Hi dng thành viên, Ban diu hânh Va các can b 
chü ch& cüa Tong cOng ty gm: 

- Chü tich  Hi dng thành viên, các thành viên Hi dng thành viên, Tng 
giám dc: 05 nguYi, có sr thay di nhu sau: 

+ Ong Châu Ba Hái, &rçic B Giao thông vn tâi luãn chuyn vâ b nhim 
gi chüc Thành viên chuyên trách HDTV Tng cong ty DTPT và QLDA h. t&ng 
giao thông Cthi Long tr ngày 01/3/2017 theo Quyt djnh s 321/QD-BGTVT 
ngày 02/02/2017. 

+ Ong Au Phü Thing, duçic B Giao thông 4n tâi luân chuyn và b nhim 
giü chrc Thành viên chuyên trách HDTV Tng cong ty Bão dam an toàn hang 
hâi min Nam tr ngày 01/3/2017 theo Quy& djnh s 323/QD-BGTVT ngày 
02/02/2017. 

+ Ong Pham Quc Süy, duçic B Giao thông v.n tâi luân chuyn bô nhim 
gict chi'ic Chü tjch HDTV Tng cong ty Bâo dam an toàn hang hâi min Bc theo 

Quyt djnh s6 186 1/QD-BGTVT ngày 27/6/20 17; 
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+ Ong Büi Th Hung, dirge B Giao thông 4n tãi luân chuyn b nhim 
gi0 chirc Thành viên HDTV Tng cong ty Bâo dam an toãn hang hái min Nam 
theo Quyt djnh s 1 888/QD-BGTVT ngày 28/6/2017, Hi dng thành viên b 
nhim giü chrc Tng giám dc Tng cong ty Bâo dam an toàn hang hãi min 
Nam theo Quyt djnh s 1629/QD-TCTBDATHHMN ngày 03/7/20 17. 

- Các Phó TOng giám dc: 03 ngithi; 

- Kim soát viên không chuyên trách: 01 ngu1i; 

- K toán tru&ng: 01 ngl.r&i. 

Thông tin v tInh hInh quán trj và co câu to chic cüa lông cong ty näm 
2017, ci the nhu sau: 
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BIEU sO 1 

THÔNG TIN YE T!NH HiNH QUAN TR! VA C CAU TO CHJ5'C TONG CONG TY 

TT Hç vã ten 
Nãm 
sinh 

Chirc danh 
Phán 
Ioai 

thành 
vlêfl 

TrInh 
chuyen 

mon 

Kinh 
nghim 

nghc 
nghiçp 

Các vl trI quãn Jy dã nm gifr Cong vic quãn ly 
du'çic giao Chuc danh ti 

doanh nghip 

Ch,rc 
danh tai 
cong 

khác (niti 
co) 

I Hôi dng thành viên 

1 Pham Van Quang 1959 Chü tich HDTV Không có Chuyên 
trách 

K six Xây 
drng 

24 näm - DOi tri.thng di cong trInh va s&a ch&a 
cci din-thuOc BDATHH KV4; 

- Phó Giárn d6c BDATHH KV4; 

- Phó Giám dc - Phi trách XN 
BDATHH 202; 

- Giám dc Xi nghip BDATHH 202; 

- Giám d6c XN Cong trInh HH 251; 

- Phó Tang giám dc Cong ty 
BDATHH II; 

- Thành viên HDTV, Phó Tng giám 
dc Cong ty BDATHH MN; 

- Thãnh viên HDTV, Phó Tng giárn 
dc T6ng cong ty BDATHH MN; 

- Chü tjch HDTV Tng cong ty Báo 
dam an toàn hang hãi min Nam. 

Chi dao, quan 1, 
diu hành va chju 
trách nhim chung 
toàn bO hoat dông 
cüa HDTV theo 
chüc nãng quyn 
han và nghia vii cüa 
Chü tich HDTV 
duqc quy dinh 
trong Diêu 1 Tng 
Cong ty 

2 Büi Th Hung 1966 Thành viên 
HDTV, Tong 
giám doe 

Không có Diêu 
hành 

K5 six may 
tàu thug, K5 
six quân trj 

Doanh 

28 näm - Phó giám dôc phii trách san xut t?i  Xi 
nghip Ca khI BDATHH s6 1 thuOc 
Báo dam an toàn hang hãi Vit Nam; 

- PhO giárn doe phi trách san xut tai  Xi 

Di din theo pháp 
1ut ccia Tng cong 
ty, diu hành moi 
hoat dng san xut 
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TT 119 vã ten Nãm 
sinh 

Phân 
1oi 

thành 
vien 

TrInh d 
chuyên 

mon 

Kinli 
nghim 

ngh 
nghip 

nghip 

Chirc danh 

Chuc (IdIIh ti 
doanli nghip 

ChIrc 
danh ti 
cong ty 

A khác (neti 
có) 

Cong vic (ua 1 
dirçc giao 

hang ngày cüa 
Tong cong ty (t 
ngãy 28/6/2017) 

Pham Qu6c Süy 1968 Thành viên 
HDTV, Tong 
giám dOc 

Không có Dièu 
hành 

Thac s 
QTKD, K5 
sir Kinh 

van tai biên, 
CCrnhãn 
Kinhtê. 

31 nAm 

Chuyên 
trách 

Không có 

Các v trI quan 15' dã n1ni giü' 

nghip Ca khi hang hái 131 thuc Cong 
ty Bão dam an toãn hang hal I; 

- Tnthng phàng T chrc can bO lao 
dng — Tong Cong ty Bão dam an toãn 
hang hãi Min Bàc; 

- Chü tjch Hi dng thành viên Tang 
cong ty BDATHFI mien Bac; 

- Thành viên HDTV, Tng giam d6c 
Tong cong ty BDATHH MN. 

3 - Phó phông Ké hotch KT-VT 
BDATHH KV4; 

- Tnrông phOng KT-KH Cong ty 
BDATHH II; 

- Phó T6ng giám dc Cong ty 
BDATHH II; 

Phé T6ng giám dc COng ty 
BDATHH MN; 

- PhO T6ng giám dc T6ng cOng ty 
BDATHH MN; 

- Thãnh viên HDTV, T6ng giám d& 
BDATHH MN. TOn con 

Di din theo pháp 
1ut cüa TOng cong 
ty, diêu hành moi 
hot dng san xuât 
hang ngày cUa 
Tong cOng ty (den 
ngày 27/6/2017) 

4 Nguyn Xuãn Long 1958 Thànhviên 
HDTV 

Thc s 
QTKD, Cfr 
nhân ngãnh 

36 näm - K toán tnrông Xi nghip KD&DV 
thuOc Cong ty BDATHH II; 

- Phi trách phông K hoch XN 

Thay mt HDTV, 
ph%1 trách, theo dOi 
giám sat các cOng 
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Hç và ten 
Näm 
sinh 

Chirc danh 
Phân 
Ioi 

thành 
viên 

TrInhd 
chuyen 

mon 

Kinh 
nghim 

x nghe 
ngIiip 

Các vi trI quail l dã nãm giu 
Cong vic quãn ly 

thrçrc giao Chi.rc danh ti 
doanh nghip 

Chuc 
danh tai 
cong t' 

ldiác 
co) 

FT 

Tài chmnh k 
toán cOng 
nghip 

KD&DV thuOc Cong ty BDATI-IH II; 

- Trueing phong TCKT BDATI-II-I KV4; 

- Kê toán tnrông Cong ty BDATHH II 

- Thânh viên HDTV, K toán throng 
Cong ty BDATHH 

- Thành viên HDTV, K toán trirOng 
Tng cOng ty BDATHH MN; 

- Thãnh viên chuyCn trách 1-IDTV Tng 
cong ty BDATI-II-I MN. 

tác: vic sCr dvng 
VOfl gop cüa TCT 
tti các cOng ty con, 
cOng ty lien kt; 
cOng tác tài chInh 
k toán, sp xp di 
mOi doanh nghip; 
cong tác lao dng, 
tiên li.rcmg, tin 
thuOng và phüc 

5 Au PhIi Thng 1964 Thânh viên 
HDTV 

Không có Chuyên 
trách 

Tin s, 
Thac s K5 
thuât; K sir 

xây dirng 
dtrong o to 

31 näm - Phó phOng Ban Quán 1' dir an M5 
Thun; 

- TnrOng phong Ban Quãn 1 dir an M 
mu; 

- Phó Tong giám dc Ban quãn l dr an 
M5 Thun; 

- Phó Tng giám dc Tng cOng ty Du 
tu phát triên và Quãn l' dir an ha tang 
giao thông cfru Long; 

- Thành viên HDTV Tng cOng tyDâu 
tir phát trin va Quân l du an h tang 
giao thong cCru Long; 

- Thãnh viên HDTV Tng cOng ty Bão 
dam an toàn hang hãi mien Nam. 

Thay mtt HDTV, 
phii trách theo dOi, 
gti sat các mat 
cong tác sau: kiêm 
tra giám sat vic 
thirc (hi pháp lust, 
chInh sách, ch d 
và các quy ch, quy 
dnh ni b trong 
quãn 1, diêu hành 
hoat dng SXKD, 
dAu ttr phát trin 
cüa TCT; cOng tác 
can b, nhân sir, lao 
dng; cOng tác nao 
vet, duy tu !uOng 
hang hái và truc vOt 
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11' Hç Va ten 
Näm 
sinh 

Chic danh 
Phãn 
Ioii 

thành 
Vfl 

TrInh do 
chuyen 

fflfl 

Kinli 
nghim 

nghc 
nghip 

Các vj trI quãn ly  dã nàm glir Cong vic quãn ly 
duçrc giao Chic danh tai 

doanh nghip 

Chic 
danh ti 
cong ty 

khac (iiêsi 
co) 

cru h; cong tác 
xây dirng, k thut 
cãc dr an dau tu; 
các tác khoa hoc k 
thut, quán ly" chAt 
lucmg ISO, djnh 
mrc kinh tê k 
thut,. 

6 Châu Ba I-lái 1968 Thành viên 
I-IDTV 

Không Co Chuyén 
trách 

K sii Khai 
thác may 
tàu bin 

28 nãm - May tn.rng tàu bin, Xi nghip KSHI-I 
221 thuc Cong ty BDATHH II; 

- PhO Giám doe XN BDATFIH Tây 
Nam B thuc Cong ty BDATHH 

- Phó Giám doe Cong ty BDATHH Tây 
Nam B thuc Tng cong ty Bão dam 
an toàn hang hãi mien Nam. 

- Thành viên chuyCn trách HDTV thuc 
Tng cong ty BDATFII-I min Narn. 

Thay mt HDTV, 
ph trách theo dOi, 
giani sat các CÔflg 
tác: xây,  dirng chiên 
luçic, kê hoch phát 
trin; quán 1 báo 
hiu, kháo sat ra 
thông báo hang hãi; 
diêu tit, nao vet, 
duy tu 1ung hang 
hãi, khoa h9c cong 
ngh,. 

7 Mai Van Liêm 1977 Thành viCn 
HDTV 

Không cO ChuyCn 
trách 

K5 str Kinh 
tê vn tãi 
bin, Cir 

nhân Luât 
ngãnh 1ut 
kinh doanh 

22 näm - Phó phOng KTKH Cong ty BDATHH 
II; 

- Phii trách phOng KTKH Cong ty 
BDATHH II; 

- Truông phOng KTKH Cong ty 
BDATHH II; 

- Tnthng phOng KTKH Cong ty 

Thay rnt HDTV, 
phu trách theo dOi, 
giám sat các cong 
tác: K hoach 
SXKD hng nAm, 
trung htn, dài hin 
cüa TCT và các 
Cong ty con; cong 
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TT Ho vã ten 
Näm 
sinh 

Chuc danh 
Phán 
Ioii 

thành 
viCn 

TrInhd 
chuyen 

mon 

Kinh 
nghim 

nghC 
nghip 

Các v trI quail I dã nãm gifr 
Cong vic quãn I 

dirçc giao Chirc danh ti 
doanh nghip 

Chirc 
danh tai 
Cong tj 

khác ('nlu 
co) 

BDATHH MN; 

- Thành viên HDTV, Trithng phông 
KIIDT Tng cong ty BDATHH 1V1N 

- Thành viên chuyên trách HDTV T6ng 
cong ty BDATHH MN. 

tác thng kê tng 
hcir tài san; hra 
chon tt.r vAn, 1p dir 
an, thAm tra di.r an, 
tu vAn thit kA, tir 
vAn lap h so rn?yi 
thu,... 

II T1ng giam doc 

1 Büi The Hcing 1966 Nhii trên Nhu trên Nhi.r 
trên 

Nhu trên Nhu trén Nhix trên Lãnh clao, chi do 
và quán 1 toàn din 
mi mt hott dng 
san xuât kinh doanh 
cüa Tng cOng ty 
(tr ngày 
03/7/2017). 

2 Phm Quc Süy 1968 Nhu trên Nhix trên Nhi.r 
trên 

Nhu trên Nhii trên Nhi.r trên Lãnh dao, chi dao 
và quãn 1 toàn din 
mQi mt hot dng 
san xuât kinh doanh 
cüa Tng cong ty 
(dn ngày 
27/6/2017). 

III Phó Tang giani doc 

1 Nguyen Thj Thu An 1966 Phó Tong giám 
dc 

Không có Cir than 
Kinh té 
ngành 

28 nãm - Phó phOng Hânh chInh quân trj Cong 
ty BDATHH II; 

- Phó phOng I-IC-QT Cong ty BDATI-II-I 

Phii trách v cOng 
tác van phông, hành 
chInh, van thu-li.ru 
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TT Hç và ten 
Näni 
sinli 

Chuc danh 
Phân 
Ioai 

thành 
viCn 

Trinhd 
chuyen 

mon 

Kinh 
ng1aim 

nghc 
nghip 

Các v trI quãn I dã niLin gi& Cong vic quãn ly 
thrc giao Chuc tianhi tii 

(Ioanh iighiçp 

Chuc 
danh ti 
cong ty 

kbác (nih 
có) 

TCKT các 
doanh 
nghiep 

MN; 

- Chánh Van phông Tng cong ty 
BDATHHMN; 

- Thành viên không chuyên trách 
HDTV, Chánh VP Tng cong ty 
BDATHHMN; 

- Thành viên khOng chuyên trách 
HDTV, Phé T6ng giám dc T6ng cong 
ty BDATHHMN; 

- Phó Tng giám d6c Tng cOng ty 
BDATHH MN. 

trt, y th; cong tác 
n0i chInh; van hóa 
doanh nghip, thi 
dua khen thuông, t 
chüc sij kin,... 

2 Trãn Di'rc Thi 1977 Phó Tng giám Không có Kin trüc sir 
ngãnh kin 
trUC cong 

tflflh 

15 näm - Phó phông phi trách phông KTCT 
Cong ty BDATHH II; 

- Truôrng phong KTCT Cong ty 
BDATHH II; 

- Truông phông KTCT Cong ty 
BDATHHMN; 

- Tniông phông K thut Tng cOng ty 
BDATHIIMN; 

- Phó Tong giám dOe TOng cOng ty 
BDATHHMN. 

Phu trách cong tác 
nao vet duy tu 
luong hang hal, xây 
dmg san phm 
DVCI, dinh m(rc 
kinh t kji thuât; san 
xut kinh doanh 
ngoai cong Ich; 
cong tác xây dmg, 
süa chfta các cOng 

3 Phm Tun Anh 1982 Phó TOng giám 
d6c 

Không cé Ti&i s k 
thut 

chuyén 

12 nAm - Phó phông K thut c din Cong ty 
BDATHH II; 

- Phu trách phông K thuât cc, din 

Phi trách vO Cong 
tác quãn 1 4n 
hãnh den bin, 
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TT Hç và ten 
Nàm 
sinh 

Chü'c danh 
Phân 
1oi 

thành 
viCn 

TrInht1 
chuyen  

mon 

Kinh 
nghirn 

nghC 
nghip 

Các v tn quãn ly  dã nãm giü Cong vi& quãn Iy 
thrçrc giao Chirc danh t1 

doanh nghip 

Chuc 
danh tai 
cong t' 

co) 
ngânh h 

th6ng phân 
tich tir dcng 
diêu khiên 

và xCr i 
thông tin, 
Thac Sy 

din UT V1fl 
thông, KS' 
sii diên tu 
vin thông. 

Cong ty BDATHI-1 II; 

- Trix&ng phOng KS'  thutt co din Cong 
ty BDATHH JJ; 

- Tniâng phOng KS'  thutt Co diên Cong 
ty BDATHH MN; 

- Tri.râng phOng ATHH Tang cong t 
BDATHH MN 

, 
- Giám doe Câng vii I-lang hãi Vung tàu; 

- Phó Tng giárn dc T6ng cong ty 
BDATHI-I MN. 

1ung hang hãi; 
nhirn vii dt xut 
báo darn hang hâi; 
khão sat ra thông 
báo hang hãi; pháp 
ch v an toàn hang 
hái; hcip tác quc tá, 
khoa hçc cong 
ngh; quán iS' chit 
hrçmg ISO, cOng 
ngh thông tin,... 

IV Kê toán trir&ng 

1 Nguyn Thi Thüy 1979 Ké toán truâng KhOng Co Thac sS' 
QTKD, CCr 

nhân 
QTKD, Cu 
nhân ngành 

TCKT. 

15 näm - Phçl trách phOng TCKT Xi nghip 
BD&HD thuc Cong ty BDATHH II; 

- Throng phOng TCKT Xi nghip 
BD&HE) thuc COng ty BDATHI-1 

- Phó Trtthng phOng TCKT Cong ty 
BDATHHMN; 

- PhO TniOng phOng TCKT Cong ty 
BDATHHMN, Kiêm soát viên khOng 
chuyên trách các cong ty con; 

- K toán truOng Tng cOng ty 
BDATHHMN. 

T6 ch(rc tlurc hiên 
cong tác kê toán 
cUa Tng cong ty, 
giüp Tng giám dOe 
giárn sat tài chInh 
va phát huy các 
ngun lirc tài chInh 
t?i lông cong ty 
theo quy djnh cUa 
pháp iut ye tài 
chInh, kê toán. 
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2. Kiêm soát viên 

Ong Pham Huy Hiu - Phó Vi tru&ng vii Tài chInh B Giao thông 4n tái, 
duqc B Giao thông v.n tâi quyêt djnh cü li lam Kiêm soát viên không chuyên 
trách t?i  Tong cong ty Bâo dam an toàn hang hâi mien Nam theo Quyêt djnh so 

201 6/QD-B GTVT ngày 13/7/2017. 

3. Thu lao và igi ich cüa Hi dng thành viên, Kim soát viên, Tong giám 
doe, Phó Tong giám doc, Kê toán tnthng Tong cong ty: 

Qu tin hrang, thu lao thirc hin nàm 2017 cüa timg thành viên Hi dng 
thè.nh viên, Kiêm soát viên, Tong giám doe, Phó Tong giám doe, Kê toán tru&ng 
lông cong ty ducic B Giao thông v.n tãi phé duyt tai  Quyêt dnh so 1115/QD-
BGTVT ngày 31/5/2018, chi tiêt nhix sau: 

Dcm vi tInh: Triu dng 

TT H9 và ten Chirc danh 
Qu 

ltrcmg 
Qu5 

thà lao 
Qu5 tin 
thu&ng 

Tong 
cng 

1 Phm Van Quang Chü tjch HDTV 634,1 79,2 7 13,3 

2 Büi Th Hung Tng giám dc 306,8 38,3 345,1 

4 Phm Quc Süy T6ng giám dc 306,8 38,3 345,1 

5 Nguyn Thi Thu An Phó Tng giám dc 552,2 68,9 621,1 

6 TrAn Dirc Thi Phó Tng giám dc 552,2 68,9 62 1,1 

7 Phm Tu.n Anh Phó Tng Giám dc 552,2 68,9 62 1,1 

8 Nguyn Xuãn Long 
Thành viên chuyên trách 
HDTV 

552,2 68,9 621,1 

9 Mai Van Liêm 
Thành viên chuyên trách 
HDTV 

552,2 68,9 62 1,1 

10 Au Phü Th.ng 
Thãnh viên chuyên trách 
HDTV 

460,2 57,5 5 17,7 

11 Châu Ba Hãi 
Thânh viên chuyên trách 
HDTV 

92,1 11,5 103,6 

12 Pham Huy Hiu 
Kiêm soát viên không 
chuyên trách 

110,5 13,8 124,3 

13 Nguyn Thj Thüy K toán truông 511,3 63,9 575,2 

Cong 5.072,3 110,5 647 5.829,8 

4. Các chInh sách bâo dam trách nhim cüa di ngü quãn 1 

Tng Cong ty dã xây dijng và ban hành quy djnh v van hóa doanh nghip 
theo Quyt djnh so 21 15/QD-TCTBDATHHIMN ngày 26/12/20 12; cp nht, s'Cra 
di, b sung và ban hành theo Quyêt djnh so 2927/QD-TCTBDATHIHMN ngày 
09/12/2014 dê triên khai thirc hin theo ke hoach hang näm nhäm nâng cao nhn 
thüc trách nhim cüa di ngü quân 1, tao  nên rnôi tnring lam vic gân gui than 
thin, gän két can b cong nhân viên trong toân Tong cong ty. 
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Dâng üy Tng cong ty nghiêm tue triên khai thrc hin Nghj quyt s 04-
NQ/TW ngày 30/10/20 16 Hi nghj lan thir 4 BCH Thing uong Dâng khóa XII ye 
tang cung xây drng, chinh don Dàng; ngän chn, day lüi sr suy thoái ye tu ti.râng 
chInh tn, do due, lOi song và nhng biéu hin "tir din biên", "ti chuyên hóa" 
trong ni b và Chi thj 05-CT/lW cUa B ChInh trj (khóa XII) ye day mnh h9c 
t.p và lam theo tu ti.r&ng, dao  due, phong cách Ho ChI Minh. 

Thrc hin kê khai và cong khai tài san, thu nhp di vói 77 can b, lAth do 
quãn 1 cüa Tong cong ty; tO chüc thrc hin tot cOng tác dánh giá can b quân 1 
theo Nghj djnh 97/20151ND-CP ngày 19/10/2015 cüa ChInh phü ye quàn l ng.thi 
gii chi'rc danh, chüc vi ti doanh nghip là cong ty trách nhim hüu h?n  mt thành 
viên ma nhà nuâc nàm giü 100% vOn diêu l. 

5. V quãn 1 rüi ro 

Tng Cong ty dA xây dmg quy djnh và trin khai thirc hin Quy ch quân 1 
nç cüa doanh nghip theo quy dnh tai  Nghj djnh so 206/2013/ND-CP ngày 
09/12/2013 cUa ChInh phü ye quãn 1 nq cüa doanh nghip do Nhà nuóc nAm giü 
100% von diêu 1. 

II. CAC QUYET D!NH  CUA CO QUAN DJLI DIN CHU sO HUt NHA 
NIJ'OC 001 VOl TONG CONG TY 

BIEUSO2 

CAC QUYET DNH CUA CO QUAN DI DIN CHU SO HUt NHA NIXOC 
oOi VOl TONG CONG TY 

(Tom tat các quylt djnh quan trQng, CO tác d5ng dé'n hogt dông san xuá't kinh 
doanh và dáu tic cüa doanh nghip) 

TT S van ban Ngày Ni dung (nêu torn tt ni dung chInh cüa van 
ban) 

1 4359/QD-BGTVT 30/12/20 16 Giao dir toán thu, chi ngãn sách nhà nuâc nAm 
2017 

2 11/QD-B GTVT 04/01/2017 Quy& djnh diêu chinh tang vn diu 1 cüa Cong 
ty mc - Tong cong ty BDATHH mien Nam 

3 229/QD-BGTVT 23/01/2017 Giao b sung dr toán ngân sách nhà nuOc nãm 
2016 

4 683/QD-BGTVT 14/3/20 17 Quyt dnh v vic phê duyt qu5 ti&n hrcing, thu 
lao kê hoch närn 2016 dôi vài ngu?ii quAn l 
Cong ty mc - lông cong ty Bào dam an toàn 
hang hái mien Nam 

5 1 724/QD-BGTVT 16/6/2017 Quyt djnh v vic phê duyt qu5 tin lucmg, thu 
lao thrc hin näm 2016 dôi vài ngu?i quãn 1 
Cong ty mc - Tong Cong ty Bâo dam an toàn 
hang hái mien Nam 

6 884/QD-BGTVT 04/4/2017 Giao, di&u chinh dtr toán chi ngân sách nhà nuàc 
näm 2017 

ONG 
ANJO 

i'N 
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TT s6 van ban Ngày Ni dung (neu torn tat ni dung chInh cüa van 
ban) 

7 2082/QD-BGTVT 17/7/2017 QuyEt djnh ye vic phë duyt qu tin lwmg, thu 
lao kê hoach närn 2017 dôi vài ngil&i quán 1 
Cong ty mc - Tong cong ty Bão dam an toàn 
hang hãi mien Nam 

8 2735/QD-BGTVT 25/9/20 17 Quyt djnh phê duyt Phtrcmg an Ca câu 1i Tng 
cong ty BDATHH mien Nam giai do?n 2017 - 
2020 

9 1 1861/TT-BGTVT 23/10/2017 Kt 1un thanh tra thrc hin pháp 1ut v cung 
frng djch vi báo dam an toãn hang hãi tai  Tong 
Cong ty Bão dam an toàn hang hãi mien Nam 
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IH. Hott dng cüa Hi dng thành viên: 

1. Các cuc h9p quan tr9ng cüa Hi dng thành viên: 

BIEU sO 3 

THÔNG ICE CAC CUQC HQP CUA HO! BONG THANH VIEN 

(Ciii thó'ng kê các cuc hçp quan trQng, có tác dng dIn hogt d3ng san' xud't kinh 
doanh và dáu tzr cza doanh nghip) 

TT Thành viên Hi dong 
thanh viên Chfrc vu S bui hQp 

tham di 

S bui 
hQp 

không 
tham dr 

Ldo 
Ong 

tham dr 
T I 

1 Pham Van Quang Chü tjch 
HDTV 

73 0 100% 

2 Büi Th Hung Thành viên 54 0 100% 

3 PhmQu6cSiiy Thànhviên 19 0 100% 

4 Nguyn Xuân Long Thành viên 73 0 100% 

5 Au Phi Thng Thành viên 70 0 100% 

6 Châu Ba Hãi Thành viên 03 0 100% 

7 Mai Van Liêm Thành viên 73 0 100% 

2. Ho.t ctng giám sat cüa Hi dng thành viên dM vi Tong Giám doe 

Trong näm 2017, HOi  dng thành viên dã ban hành 78 nghj quyt lãnh dao 
các m.t hot dng cUa Tong cong ty; thuông xuyên chi do, giám sat Ban diêu 
hành, b phn tharn mmi giüp vic và các dan vj thành viên trong vic triên khai 
thirc hin các quyêt djnh cüa B Giao thông 4n tãi và Nghj quyêt cüa Hi dOng 
thành viên; quãn 1 Tong cong ty giü on dnh b may to chüc, bâo toàn và phát 
triên von nhà nuâc dâu ti.r tai  doanh nghip, dam bão vic lam và thu nhp on djnh 
cho ngithi quãn l doanh nghip và nguäi lao dng trong toàn Tong cong ty. 

3. Các Nghj quyt ho.c Quyt djnh cüa Hti dng thành viên: 

BIEU sO 4 

THÔNG KE CAC NGH! QUYET/QUYET B!NH  CUA 

HO! BONG THANH VIEN 

(Clii nêu torn tat cac cuç5c hQp quan trç)ng, cO tác d5ng din hogt dng san xuá't 
kinh doanh và dáu tic cia doanh nghip) 

TT S van ban Ngay Ni dung 
01 AINQ-HDTV 22/02/2017 Phê duyt diêu chinh quy mô, kinh phi dr an dâu 

ti.rphucmg tin thay thã phao bão hiu hang hãi 
0 5/NQ-HDTV 14/4/2017 Vê vic chuyên nhixng von cUa Thng cong ty ti 

Cong ty Co phân XDCT hang hài mien Nam 
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TT S van ban Ngày Ni dung 
06/NQ-HDTV 21/4/2017 Vê vic thông qua Qu5 tiên hrong, Qui thu lao 

thrc hin näm 2016 cüa các cong ty hoa tiêu hang 
hãi thuc Tong con$ ty 

17/NQ-HDTV 29/5/2017 Giao các chi tiêu ké hoach närn 2017; phê duyt so 
1iu báo cáo kêt qua giám sat tài chInh, xep loai 
doarth nghip nãm 2016 cüa các cong ty hoa tiêu 
hang hâi thuc Tong côn ty 

24/NQ-HDTV 21/6/2017 V vic thông qua Qu5 tiên hrcmg, Qu5 thi lao kê 
hoach nãm 2017 dOi vi ngi.thi quãn 1và phé 
duyt qUy hrcing kê hoach näm 2017 dOi vâi nguii 
lao dng cüa Cong ty mc - lông cong ty Bâo dam 
an toàn hang hái mien Nam 

27/NQ-HDTV 26/6/2017 V vic phê duyt chU triiang dâu tir cüa Cong ty 
TNHH MTV Hoa tiêu hang hái khu vrc I 

27AJNQ-HDTV 27/6/2017 Phê duyt qu5 tin luang qu5 th'ü lao näm 2017 
cüa Cong ty hoa tiêu V, VIII 

31TNQ-HDTV 5/7/20 17 V vic phê duyt chü tnrnng d&u ttr cüa Cong ty 
TNHH MTV Hoa tiêu hang hãi khu virc V 

39/NQ-HDTV 26/7/20 17 V vic thng nhAt phê duyt dr toán chi ngân 
sách nhà nuàc 03 nãm (2018-2020) cüa Tong cong 
ty Bâo dam an toàn hang hâi mien Nam 

40/NQ-HDTV 28/7/20 17 V vic thông qua phixcing an c cu laj  Tong cong 
ty Bào dam an toàn hang hâi mien Nam giai doan 
2017-2020 

41/NQ-HDTV 7/8/2017 Vvic thông qua báo cáo giám sat hoat dng san 
xuât kinh doanh 6 tháng dâu näm 2017 

43/NQ-HDTV 7/8/20 17 V vic thng nht danh sách nhân sr giâi thiu 
quy hoach các chirc danh: ChU tjch HDTV, thành 
viên HDTV, Tong giám dôc, Phó Tong giám doe, 
Kê toán tnnrng Tong cOng ty giai don 2021-2026 

451NQ-HDTV 9/8/2017 V vic th6ng tht danh sách nhán sir giOi thiu 
bô sung quy hoach vào các chrc danh lanh dao 
Tong cong ty giai doan 20 16-2021 thuc din B 
Giao thôn vn tãi quãn 1 

47/NQ-HDTV 24/8/2017 Vê vic thông nhât chü trucmg dâu tl.r dr an Thi& 
1p tram Vàm Lang phitc vii quán 1 luOng Soài 
Rap 

SOAJNQ-HDTV 19/9/20 17 Vvic th6ng nht chU tnrang d Ngui dai dien 
phãn von Nba nilàc cüa Tong cong ty tai  Cong ty 
CO phân TVCHVN thông nhât vâi HDQT Cong ty 
ban thanh l tàu TV- 102 

511NQ-HDTV 26/9/20 17 Vvic thng that chü trirclng d Ngui dai  din 
phãn von Nhà nuôc cña TOng cong ty ti Cong ty 
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TT S6 van ban Ngày Ni dung 
Co phan CKHHMN tham gia h9p HDQT Cong ty 
ye dâu tr tài san 

54/NQ-HDTV 29/9/2017 V vic th6ng nht thU trixang sira chüa và thi 
Cong nOl  that, rnua sam thiêt bj tôa nhà 
PILOTCOI 

63/NQ-HDTV 24/10/2017 V viC thng nht phi.rcng an thoái v6n nhà niiOc 
ti Cong ty cô phân Triic vat c(ru h Vit Nam 

67/NQ-HDTV 24/10/2017 V vic Chap thun phê duyt quyt toán dr an 
hoãn thành dâu tix xay drng Trii sâ lam viC Cong 
ty Hoa tiêu hang hãi khu virc IX 

78/NQ-HDTV 29/12/20 17 Vê vic th6ng nhât t?m  giao KHSXKD Qu 
1/2018 Cho các dcm vj thành viên cUa Tong Cong ty 
Bâo dam an toàn hang hal mien Nam 

III. HO3T DQNG CUA KIEM SOAT VIEN TONG CONG TY 

1. Hoat  dng giám sat cUa Kim soát viên: 

Kim soát viên hoat  dng theo Quy ch do B Giao thông vn tãi ban hành, 
giUp B kiêm soat vic to chirc thrc hin quyên chU sa h&u, viC quãn 1' diêu hành 
hoat dng san xuât kinh doanh ti Tong cong ty cUa Hi dông thãnh viên và Tong 
giám doe; kiêm tra tInh hçp pháp, trung thirc, can tr9ng cUa Hi dông thãnh viên, 
Tong giám doe trong tO chüc th1rC hin quyên chU sO' hftu, trong quãn 1 diêu hành 
cOng vic kinh doanh cUa Tong cong ty; thâm djnh báo cáo tài chInh, báo cáo tInh 
hInh kinh doanh; dánh giá cong tác quãn 1 vá các tâi 1iu khác theo quy djnh. 

2. Các báo cáo cUa Kiêm soát viên: 

BIEU sO 5 

THÔNG KE CAC BAO CÁO CUA KIEM SOÁT VIEN 
(Clii nêu torn tat các các báo cáo quan trQng, cO tác dç5ng dIn hogt dç5ng san xult 

kinh doanh và dáu tu cia doanh nghip) 

TT S van ban Ngày Ni dung 

01/BC-KSV 04/4/2017 Báo Cáo th1rC hin nhim vi,i näm 2016 CUa Kim 
soát vien kiêm nhirn ti Tong cOng ty Bào dam 
an toàn hang hái mien Nam 

02/BC-KSV 19/4/2017 Báo cáo thrc hin nhim vi qu I näm 2017 cUa 
Kiêm soát yiên kiêm nhim tai  Tong cong ty Bão 
dam an toàn hang hái mien Nam 

03/KSV 12/5/20 17 ' kin di vâi báo cáo thirc hin kin nghj theo 
van ban so 74/KV-XIII-TH ngày 21/3/2017 cUa 
Kiêm toán nhà flhI1C 

04/BC-KSV 23/5/20 17 ' kin di vài qu5' tin hrmig, thU lao, tin 
thuang thirc hin nãm 2016 cUa ngu?xi lao dng 

) 
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IT So van ban Ngày Ni dung 
Cong ty mc- Tong cong ty 

05/KSV 12/6/2017 ' kiên v vic khai thác, sü diing tri sâ Van 
phOng Tong cong ty ti so 458 dung Cãch mang 
Tháng 8, phi.r?ng 4, qun Tan BInh, TP. Ho Chi 
Minh 

O6ITCTBDATHI-I 
MN-KSV 

27/6/2017 ' kin thm djnh báo cáo tâi chInh dã duçic kim 
toáncüa Tong cong ty nãm 2016 

07/BC-KSV 28/6/20 17 ' kin di vâi qu5 tin hrong, thu lao, tiên 
thixOng thirc hin nAm 2016 cüa nguYi quán 1 
Cong ty mc- Tong cOng ty 

08/TCTBDATHH 
MN-KSV 

21/7/2017 Xin phê duyt chucmg trInh cong tác kim soát 
viên nãm 2017 

091BC-KSV 21/7/2017 Báo cáo thrc hin nhim vi qu II na.m 2017 cüa 
Kiêm soát viên kiêm nhim t?i  Tong cOng ty Báo 
dam an toàn hang hãi mien Nam 

IV. THÔNG TIN yE CAC BEN CO LIEN QUAN 

1. Danh sách cac ben có lien auan cüa doanh nhi 

TT Ben lien quan M6i quan h 

i Cong ty TNI-IH MTV Hoa tiêu hang hái khu vrc I COng ty con 

2 Cong ty TNI-II-1 MTV Hoa tiêu hang hái khu vrc V Cong ty con 

3 Cong ty TNHI-I MTV Hoa tiêu hang hãi khu vrc VII Cong ty con 

4 Cong ty TNHI-1 MTV Hoa tiêu hang hâi khu vIc VIII Cong ty con 

5 Cong ty TNHIH MTV Hoa tiêu hang hãi khu vi,rc IX Cong ty con 

6 COng ty C6 ph.n Thi& bj báo hiu hang hâi mi&n Nam Cong ty con 

7 Cong ty C ph.n co khi hang hãi min Nam Cong ty lien kt 

8 Cong ty C ph.n Trtic vat ciru hO Vit Nam Cong ty lien kt 

2. Thông tin v giao djch vai các ben có lien quan. 
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BIEU sO 6 

THÔNG ICE yE CAC GIAO DJCH VOI CAC BEN LIEN QUAN 
(Chi nêu torn tht các giao djch quan trong, có tác d5ng dIn hoçzt dç3ng san xuát 

kinh doanh và dâu tw cia doanh nghip) 

TT Ben lien quan Ni dung giao djch Giá trj giao djch 
(dông) 

(1) (2) (3) (4) 

1 Cong ty C phn Thit bj báo 
hiu hang hãi mien Nam 

Mua hang hóa, djch vi 10.676.649.028 

Nhan c tic 135.684.995 

2 Cong ty C ph&n Cc khI hang 
hãi mien Nam 

Mua hang hóa, djch vt 39.718.024.019 

Nhn c tirc 226.363.560 

3 Cong ty TNIHH MTV Hoa tiêu 
hang hâi khu virc I 

Nh.n c tCrc 23.134.904.641 

4 COng ty TNT-IH MTV Hoa tiêu 
hang hài khu virc IX 

Nh.n c ttrc 1.091.826.192 

lông cong 74.983.452.435 

Tng Cong ty Bão dam an toàn hang hái min Nam trân trQng kmnh báo cáo.!. 

Noi nhçIn: 
- Nhi.r trên; 
- Hi dông thành viên TCT (b/c); 
- Tong giám dôc TCT tb/c); 
- Các phOng: VP, TCKT, HTQT&QLHT; 
- tPublic; Website lông cong ty; 
- Li.ru: VT-VP, TCLD-TL, P.KTKH. 

KT. TONG GIAM DOC 
PHO TONG GIAM DOC 

)OC 

Nguyen ThI Thu An 

: 

CONG IV A( 
-4 ANTUANHp .' 

MIEN NAP 
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