
BQ GIAO THÔNG VN TAT 
TONG CONG TV BAO DAM 

AN TOAN HANG HA! MIEN NAM 
MST: 3500101379 

S:)66/BC-TCTBDATHHMN Ba R/a-Vüng Tàu, ngày ...1i tháng 6nàm 2019 

BAO CÁO 
A A A 

Thrc trng quan tr!  va co' cau to chtrc nam 2018 cua Tong cong ty 
Bão dam an toàn  hang hãi min Nam 

KInh gui: 
- Bô K hoach và dâu tu; 
- Bô Giao thông 4n tãi. 

Thrc hin Nghj djnh s 81/2015/ND-CP ngày 18/9/2015 cüa ChInh phü v 

cong b thông tin cüa doanh nghip Nhâ nu&c, 

Tng cong ty Bão dam an toàn hang hâi min Nam báo cáo thirc trng quân 

tn và c cu th chic näm 2018 nhu sau: 

I. THUC TRANG QUAN Till VA Ca CAU TO CHU'C TONG CONG TV 

1. Hi dng thành viên 

Trong näm 2018, co cu Hi dng thành viên, Ban diu hành và các can b 

chü ch& cüa Tng cOng ty gôm: 

- Chü tjch Hi dng thành viên, các thành viên Hi dng thành viên, Tng 

giám dc: 04 ngt.thi, có sr thay dôi nhu sau: 

+ Ong Nguyen Xuân Long, nghi hixu theo ch d ké t1r ngày 01/4/2018 theo 

Quy& djnh s 296/QD-BGTVT ngày 08/02/20 18 cUa B Giao thông 4n tái. 

- Các Phó Tng giám dc: 03 ngu?i; 

- Kim soát viên khOng chuyên trách: 01 ngui; 

- K toán tnrung: 01 ngu1i. 

Thông tin ye tInh hInh quân tn và cci cu t chuc cUa Tng cOng ty nãm 

2018,ciithênhixsau: 
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BIEU SO 1 

THÔNG TIN VE TiNH HINH QUAN TRI VA CO CAU TO CHUC TONG CONG TV 

TT 119 Va ten 
Nm 
sinli 

Chuc danh 
Phân 
lo3i 

thành 
viên 

TrInh dO 
chuyên'  

mon 

Kinh 
nghim 

nghe 
nghip 

Các vi trI quãn J3 dã nàm giir 
Cong vic (JUifl 

du'9c gia() Chtic danh ti 
doanh flhP 

Chire 
danh ti 
c6ng 

khác 'niu 
có) 

I Hi ding thmnh vien 

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

K su Xây 
dirng 

25 nAm - Di tnrông dOi  cong trInh và sCra chia 
co din-thuc BDATHH KV4; 

- Phó Giám d6c BDATHH KV4; 

- Phó Giám 16c - Phu trách XN 
BDATHH 202; 

- Giám d6c Xi nghip BDATHH 202; 

- Giám d6c XN Cong trinh HH 251; 

- PhO T6ng giám d6c Cong ty 
BDATHH II; 

- Thành viên HDTV, PhO T6ng giám 
d6c Cong ty BDATHH MN; 

- Thành viên HDTV, Phó Tng giám 
d6c Tng cong ty BDATHH MN; 

- Chü tjch HDTV T6ng cong ty Bão 
dam an toàn hang hãi min Nam. 

Chi dao, quan 1, 
diu hành vâ chju 
trách nhim chung 
toàn b hoat dng 
cüa HDTV theo 
chüc nang quyn 
h?.n V nghia vii cüa 
Chü tich HDTV 

trong Diêu 1 Tng 
cong ty 

N
 Bil Th& Hung 1966 Thành viên 

HDTV, T6ng 
giám doe 

Khong có Diu 
hành 

K su may 
tàu thus', K 
su quán trj 

Doanh 

29 näm - PhO giám d6c ph1i trách san xu& ti Xi 
nghip C khI BDATHH s6 1 thuc 
Báo dam an toãn hang hái Vit Nam; 

- Phó giám dOe phi trách san xuât tai  Xi 

Di din theo pháp 
1ut cüa T6ng Cong 
ty, diu hành mci 
hot dng san xut 
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TT Hovàtên Nãm 
sinh 

Chfrc danh 
Phân 

thãnh 
viên 

TrInh 
chuyCn 

mOn 

Kinh 
nghim 

nghe 
nghip 

Các v tn quãn 1 dä näm gill 
Cong vic quãn 1 

dirçrc giao Chu'c danh t1 
doanh nghip 

Chfrc 
danh tai 
cong tj' 
, 
c4) 

nghip nghip C khI hang hái 131 thuc Cong 
ty Bâo dam an toàn hang hái I; 

- Tnthng phOng T chüc can bO lao 
dng — Tong Cong ty Bão dam an toàn 
hang hái Mien Bäc; 

- ChU tjch Hi dng thành vien Tng 
cong ty BDATHH min Bc; 

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

hang ngày cüa 
Tang cong ty (tir 
ngày 28/6/20 17) 

3 Nguyn Xuãn Long 1958 Thánh viên 
HDTV 

KhOng Co Chuyên 
trách 

Thc s 
QTKD, CCr 
flhan nganh 
Tài chInh k 

toãn cong 
nghip 

37 nàm - K toán truOng Xi nghip KD&DV 
thuOc Cong ty BDATHH II; 

- Phu trách phOng K hoach XN 
KD&DV thuc Cong ty BDATHH JJ; 

- Trung phOng TCKT BDATHH KV4; 

- K toán tnr&ng Cong ty BDATHH II; 

- Thành viOn HDTV, K toán tnràng 
Cong ty BDATHH MN; 

- Thành viên HDTV, K toán trlxâng 
Tng cong ty BDATHH MN; 

- Thãnh viên chuyén trách HDTV Tang 
cOng ty BDATHH MN. 

Thay mt HDTV, 
phii tráCh, theo dOi 
giám sat các cong 
tác. vic sr ding 
vn gop cia TCT 
ti các cong ty con, 
cong ty lien kêt; 
cong tác tài chInh 
k toán, sp xp di 
mâi doanh nghip; 
cong tác lao dng, 
tiên lmmg, tin 
thi.thng và phüc 
i 

4 Au Phi Thng 1964 Thành vien 
HDTV 

Không có Chuyên 
trách 

Tin s, 
Thc s K 
thu.t; K su 

32 nàm - Phó phàng Ban Quãn 1 dir an M 
ThuOn; 

Thay mt HDTV, 
phi trách theo dOi, 
giám sat các mt 
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TT Ho và ten 
Nllm 
sinh 

Chiic danh 
Phãn 
bo 

thAnli 
V'fl 

Trinhd 
chuyen 

mon 

Kinh 
nghiçm 

A nghe 
nghip 

Các vi trI quán 15 dã nrn gill 
Cong vic (jUfl 15 

dirçrc gia() Chtrc danli tII 
doanh iighip 

Chirc 
danh t3i 
cong ty 

khác ('niu 
có) 

xây dmg 
&r?ng 0 to 

- Truâng phông Ban Quan 1 di,r an M 
Thun; 

- Phó T6ng giám d6c Ban quan 1 dr an 
M Thun; 

- Phó T6n?  giám d6c Tng cong ty Du 
tu phát triên và Quan 1 dr an ha g 
giao thông ctru Long; 

- Thành viên HDTV T6ng cOng tyDu 
tu phát trin và Quán l dx an ha tang 
giao thông cru Long; 

- Thành vien HDTV T6ng cong ty Bâo 
dam an toàn hang hãi mien Nam. 

cong tác sau: kim 
tra giám sat vic 
thrc thi pháp 1ut, 
chInh sách, ch d 
va cac quy ch, quy 
djnh nôi b trong 
quàn 1, diêu hành 
hoat dng SXKD, 
dAu tu phát triên 
cüa TCT; cong tác 
can b, nhân sr, lao 
dng; cong tác nao 
vet, duy tu 1ung 
hang hài và truc vat 
ciiru ho; cong tác 
xây drng, k thuât 
các du an dau ttr; 
các tác khoa hQc k 
thut, quãn 1 ch&t 
krcmg ISO, djnh 
müc kinh té k51 
thut,... 

5 Mai VAn Liêm 1977 Thành vien 
HDTV 

Khong có Chuyên 
trách 

K5 str Kinh 
tê vn tâi 
bin, Cu 

nhAn Luât 
ngành 1ut 
kinh doanh 

23 nAm - Phó phông KTKH Cong ty BDATHH 
II; 

- Phii trách phông KTKH Cong ty 
BDATHH II; 

- Triiông phông KTKH Cong ty 

Thay mt HDTV, 
phi trách theo dOi, 
giám sat các cong 
tác: K hoach 
SXKD h*ng nAm, 
trung han, dài han 
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TT Hovàtên Näm 
sinh 

Chfrc danh 
Phân 
loai 

thành 
viên 

,. 
TrInhdQ 

... 
chayen 

mon 

Kinh 
nghim 

nghê 
nghip 

Các vi trI qun I dã nm gifr 
Cong vic quãn 1 

dirçrc giao Chirc danh tai 
doanh nghip 

Chüc 
danh tai 
cong 

khác 
cô) 

BDATHH II; 

- Tnxâng phOng KTKH Cong ty 
BDATHH 1\'1N 

- Thành viên HDTV, Tnring phông 
KHDT Tng cOng ty BDATHH MN; 

- Thành viên chuyên trách HDTV Tng 
Cong ty BDATHH 

cüa TCT và các 
Cong ty con; cong 
tác thông kê tng 
hçxp, tài san; lira 
chon ti.r v.n, lap di.r 
an, thm tra dix an, 
tu Vâfl thit k& tu 
v 1p h s rnôi 
thãu,... 

H Tong giám thc 

I Büi Th I-lung 1966 Nhu trên Nhii trên Nhi.r 
trên 

Nhu trên Nhu trên Nhu trên Lnh dao, chi dao 
và quãn 1 toàn diên 
mci mt hoat dng 
san xut kinh doanh 
cüa Tng cong ty 
(tir ngày 
03/7/2017). 

Ill Phó Tong giám dc 

I Nguyn Thj Thu An 1966 Phó Tng giám 
dc 

Không cO Ccr nhân 
Kinh t 
ngành 

TCKT cac 
doanh 
nghip 

29 näm - Phó phOng Hành chInh quãn trj Cong 
ty BDATHH II; 

- Phó phông HC-QT Cong ty BDATI-IH 
MN 

- Chánh Van phông T6ng cong ty 
BDATHHMN; 

- Thành viôn khOng chuyên trách 
HDTV, Chánh VP Tang cOng ty 

Phi trách v cong 
tác van phông, hành 
chInh, van thu-km 
trtr, y tê; cOng tác 
nôi chInh; van bOa 
doanh nghip, thi 
dua khen t1urmg, t 
chuc sir ki?n,... 
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Ti' Ho và ten 
Näin 
sinli 

Chfrc danh 
Phân 
1oi 

thành 
viên 

TrInh d 
ChUYcfl 

nion 

Kinh 
nghim 

ngh 
nghip 

Các vj trI quãn 132 dã niin giü 
Cong vic quaIl 132 

duVc giao Chuc (lanh ti 
(Ioanh nghip 

Chitc 
danh ti 
cong ty 

khác (niu 
có) 

BDATHHMN; 

- Thành vien không chuyên trách 
HDTV, Phó T6ng giam d6c Tng cong 
ty BDATHHMN; 

- Phó Tng giám d6c T6ng cOng ty 
BDATHH MN. 

2 IrAn Düc Thi 1977 Phó Tng giám 
dc 

Khong có Kin trüc su 
ngãnh kiên 
truccong 

trrnh 

16 näm - PhO phông pht trách phông KTCT 
Cong ty BDATHH II; 

- Twang phOng KTCT Cong ty 
BDATHH II; 

- Tnrang phông KTCT COng ty 
BDATHHMN; 

- Trtrông phông K thut Tng Cong ty 
BDATHHMN; 

- Phó Tng giam d6c Tng cong ty 
BDATHHMN. 

Phii trách cong tác 
nao vet duy tu 
luong hang hãi, xây 
dijng san phAm 
DVCI, djnh mCrc 
kinh t k thuât; san 
xut kinh doanh 
ngoài cOng ích 
Cong tác xây dmg, 
sCra chfta các cong 
trInli,... 

3 Phm Tun Anh 1982 Phó T6ng giám 
d6c 

KhOng có Tin s k 
thut 

chuyên 
nãnh h 

thông phãn 
tIch tr dung 
diu khiên 

V xü 132 
thong tin, 

13 nm - Phó phong K thut c din Cong ty 
BDATHH II; 

- Phi trách phOng K thuât co 
Cong ty BDATHH II 

- Tniâng phông K$ thut Cu din Cong 
ty BDATHH II; 

- Twang phông K5 thut cu din Cong 
ty BDATHH MN; 

Phi trách v cong 
tác quãn 15' vn 
hãnh den bin, 
luong hang hãi; 
nhim vi dt xuât 
bão dam hang hái; 
kháo sat ra thông 
báo hang hâi; pháp 
the v an toàn hang 
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TT Hovàtên Näm 
sinh 

Chuc danh 

Phân 

thành 
viên 

TrInhdô  
chuyen 

mon 

Kinh 
nghim 

nghê 
nghiçp 

Các vi trI quaD 1 da nm gifr 
Cong vic quãn 1 

thrçrc giao Chuc danh ti 
doanh nghip 

Chüc 
danh tai 
Cong t 

khác ('nu 
co) 

Th?c s 
din t1r vin 
thong, K 
su diên tr 
vin thông. 

- Trtràng phOng ATHH Tong cong ty 
BDATHH MN 

- Giám doe Càng vi Hang hãi Vüng tàu; 

- PhO Tng giám dtc Tng cOng t 
BDATHH MN. 

hái; hçp tác quOc tê, 
khoa hçc cong 
ngh; quàn 1 chat 
lwmg ISO, cong 
ngh thông tin,... 

IV K toán trtnrng 

1 Nguyn Thj Thüy 1979 K toán trtxông Không CO Thac s 
QTKD, Cr 

nhân 
QTKD, Cu 
nhân nganh 

TCKT. 

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

- Trtrâng phOng TCKT Xi nghiép 
BD&HD thuc Cong ty BDATHH 

- Phó Truâng phOng TCKT Cong ty 
BDATHHMN; 

- Phó Tnrng phOng TCKT Cong ty 
BDATHHMN, Kiêm soát vien khOng 
chuyên trách cac cong ty con; 

- K toán tnthng Tng cong ty 
BDATHHMN. 

T chüc thuc hin 
cong tác kê toán 
cüa Tng cong ty, 
giñp Tng giám dôc 
giám sat tài chInh 
và phát huy các 
ngun lirc tài chInh 
t41 Tng cOng ty 
theo quy djnh cüa 
pháp 1ut ye tài 
chInh, ké toán. 
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2. Kiêm soát viên 

Ong Phm Huy Hiêu - Phó Vi tmông v11 Tài chInh Bô Giao thông vn tài, 
di.rçic Bô Giao thông vn tái quyêt djnh cCr 1i lam Kiêm soát viên không chuyên 
trách ti Tong cong ty Bão dam an toàn hang hãi mien Nam theo Quyêt djnh so 
2016/QD-BGTVT ngày 13/7/2017. 

3. Thu lao và lqi Ich cüa Hôi dông thành viên, Kiêm soát viên, Tong giám 
dôc, Phó Tong giám dôc, Kê toán trithng Tong cong ty: 

Qu tin luong, thu lao thirc hin näm 2018 cüa tüng thành vien Hi dông 
thânh viên, Kiêm soát viên, TOng giám dôc, Phó Tong giám dôc, Ké toán tru&ng 
Tong cong ty diicic Bô Giao thông v.n tãi phé duyt tai  Quyet djnh so 956/QD-
BGTVT ngày 17/5/20 19, chi tiêt nhu sau: 

Don vj tInh: Triu dông 

TT H9 và ten Chtrc danh 
Qu 

hro'ng 
Qu 

thu lao 
Qu5 tin 
thu'&ng 

Tng 
cong 

1 Ph?m Van Quang Chü tich HDTV 632,772 79,096 711,868 

2 Büi Th Hung Tng giám dc 612,360 76,545 688,905 

3 
NguynXuan 
Long 

Thànhviênchuyën 
trách HDTV 

137,781 17,222 155,003 

4 MaiVänLiêm 
Thành viên chuyên 
trách HDTV 

551,124 68,890 620,014 

5 AuPhuThâng 
Thành viên chuyên 
trách HDTV 

544,789 68,098 612,887 

6 PhmHuyHiu 
Kiêm soát viên 
không chuyên trách 

110,224 13,778 124,002 

7 
NguynThj Thu 
An 

PhoTnggiamd6c 551,124 68,890 620,014 

8 TrAnfXrcThi PhóTnggiámdc 551,124 68,890 620,014 

9 PhamTu.nAnh PhóTngGiámdc 551,124 68,890 620,014 

10 NguynThjThUy Ktoántri.râng 510,300 63,787 574,087 

Cong 4642,498 110,224 594,086 5.346,808 

4. Các chInh sách bão dam trách nhim cüa di ngü quân 1 

Tng cong tydã xây dmg và ban hành quy djnh v van hóa doanh nghip 
theo Quyet djnh so 21 15/QD-TCTBDATHHMN ngày 26/12/20 12; cp nht, s1ra 
dôi, bô sung và ban hành theo Quyet djnh sO 2927/QD-TCTBDATI-ll-IIvIN ngày 
09/12/2014 dê triên khai thirc hin theo ké hoach  hang nãm nhãm nâng cao nhn 
thüc trách nhim cüa di ngQ quãn 1, tao  nên rnôi tnthng lam vic gân gui than 
thin, gãn két can b cong nhân viên trong toàn Tong cong ty. 

Dáng Uy Tng cong ty nghiêm tüc trién khai thrc hin Nghj quyt s 04-
NQ/TW ngày 30/10/20 16 Hinghj lan thir 4 BCH Trung uong Dãng khóa XII ye 
tang cis&ng xây drng, chinh don Dáng; ngän chn, day lüi sir suy thoái ye tu ttr&ng 
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chInh trj, dao  dirc, li sang và nhUng biu hin "tr din bin", "t1r chuyn boa" 
trong ni b và Chi th 05-CT/TW cUa Bô ChInh tr (khóa XII) ye day mnh h9c 
tp và lam theo tu tthng, dao  due, phong cách Ho ChI Minh. 

Thrc hin ké khai và cong khai tài san, thu nhtp dôi v&i 82 can b, lãnh dao 
quàn 1,2 cüa Tong cong ty; tO chirc thirc hin tOt cong tác dánh giá can b quân 1 
theo Nghj djnh 97/2015/ND-CP ngày 19/10/2015 cüa ChInh phü ye quãn 1 ngi.thi 
giU chCrc danh, chüc vii tai  doanh nghip là cong ty trách nhim h&u hn mt thành 
viên ma nhà nu'àc näm giü 100% von diêu 1. 

5. V quãn 1 rüi ro 

Tong cong ty dã xây dijng quy djnh và trin khai thirc hin Quy ch quãn l 
no cüa doanh nghip theo quy djnh tai  Nghj djnh so 206/2013/ND-CP ngày 
09/12/2013 cüa ChInh phü ye quãn 1 nçi cüa doan.h nghip do Nhà nuóc näm giU 
100% von diêu 1. 

II. CAC QUYET D!NH  CUA CO QUAN DI DIN CHU SO HfYU NHA 
NIXOC oOi VOl TONG CONG TV 

BIEU sO 2 

CAC QUYET D]NH CUA CO QUAN DI DIN CHU S HUU NHA NIIO'C 
Oi VOl TONG CONG TV 

(Tom táz' các quyét ä'jnh quan trQng, cO tác d3ng den hoqt dng san xuât kinh 
doanh và dáu tu cia doanh nghip) 

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

1 3752/QD-BGTVT 29/12/20 17 Giao dir toán thu, chi ngân sách nhà nuàc näm 
2018 

2 1218/QD-BGTVT 12/6/20 18 Giao dir toán thu, chi ngân sách nhà nuOc näm 
2018 

3 2152/QD-BGTVT 10/10/20 18 Diu chinh dirT toán ngân sách nhà nuâc näm 
2018 

4 111 5/QD-BGTVT 31/5/2018 Quyt dnh v vic ph duyt qu tin li.rang, thu 
lao thirre hin näm 2017 dOi vài ngui quãn I 
Cong ty mc - Tong cong ty Bão dam an toàn 
hang hãi mien Nam 

5 884/QD-BGTVT 04/4/20 17 Giao, diu chinh dirT toán chi ngân sách nhà niiac 
näm 2017 

6 1638/QD-BGTVT 3 1/7/2018 Quyt djnh v vic phê duyt qu' tin liwng, thu 
lao kê hoch narn 2018 doi vOi ngui quãn 1 
Cong ty mc - Tong cong ty Bão dam an toà.n 
hang hài mien Nam 

9 -c 

J 
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III. Hot dng cüa Hi dng thành viên: 

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

BIEU sO 3 

THÔNG KE CAC cuQc HQP CUA HO! BONG THANH VIEN 

(Chi tMng ké các cuç5c hQp quan trQng, có tác aç5ng dé'n hogt dç5ng san xud't kinh 
doanh và dáu hr cza doanh nghiêp) 

TT Thành viên Hi doug 
thanh viên Chtc %t 

S buôi hçp 
tham dir 

S bui 
hQp 

không 
tham dr 

Ly do 
không 

tham dir 
T 1 

1 Phm Van Quang Chü tjch 
HDTV 

89 0 100% 

2 Büi Th Hing Thành viên 89 0 100% 

4 NguynXuânLong Thànhviên 20 0 100% 

5 Au Phü Thâng Thành viên 84 05 

(Nghi 
phép 
nãm) 

94,4% 

7 Mai Van Liêm Thành viên 89 0 100% 

2. Hot dng giám sat cüa Hi dng thânh viên di v&i Tng Giám dôc 

Trong näm 2018, Hi dng thành viên dã ban hành 89 nghj quyt lãnh do 
các mt hoat dng cüa Tong cong ty; ththng xuyên chi dao,  giám sat Ban diêu 
hành, b phn tharn mixu giip vic và các don vj thành viên trong vic triên khai 
thc hin các quyêt djnh cüa B Giao thông vn tãi và Nghj quyêt cüa Hi dông 
thành viên; quân 1 Tong cong ty giü on djnh b may tO chirc, báo toàn và phát 
triên von nhâ nithc dâu tu tai  doanh nghip, dam bâo vic lam và thu nhp on djnh 
cho ngithi quân 1 donh nghip và nguäi lao dng trong toàn Tong cOng ty, 

3. Các Nghj quy& ho.c Quy& djnh cüa HOi  dng thânh viên: 

BIEU sO 4 

THÔNG K.E CAC NGH! QUYET/QUYET BJNH CUA 

HOI BONG THANH VIEN 

(Chi nêu torn tat các cu(5c hQp quan trcng, cO tác dóng dIn hoat dóng san xuát 
kinh doanh va dáu tu cja doanh nghiê 

TT S van ban Ngày Ni dung 
01/NQ-HDTV 11/01/2018 Phê duyt chü truong thay dôi phucrng an, quy mô 

dir an dâu tii phi.ro'ng tin thay thá phao báo hiu 
hang hãi 
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TT S van ban Ngày Ni dung 
05/NQ-HDTV 26/01/2018 Vê vic thông nhât bô nhim li gi chjc PhO 

Tong giám doe Tong cong ty Báo dam an toãn 
hang hái mien Nam (ong Trân Dirc Thi và bà 
Nguyn Thj Thu An) 

09/NQ-HDTV 05/02/2018 V vic tMng nhât Ke hoach lao dng näm 2018 
cüa Cong tymç - Tong cOng ty Bão dam an toàn 
hang hãi mien Nam 

11/NQ-HDTV 09/02/20 18 V vic thông nhât giá djch vi cOng Ich bão dam 
an toan hang hãi näm 2018 cüa Tong cOng ty Bão 
dam an toàn hang hâi mien Nam 

12/NQ-HDTV 01/3/2018 Vé vic phê duyt chü tmcmg dirt an Dâu tU XâY 

dirng tram Phü M quán l tuyên luông Vung Tàu 
— Thj Vãi 

13/NQ-HDTV 01/3/2018 Vé vic thông nhât ban hanh quy djnh quãn 1 v 
sr diing xe ô tO cüa Cong ty mc - Tong cong ty 
Bão dam an toan hang hãi mien Nam 

141TNQ-HDTV 27/3/20 18 Vê vic thông nht tam  giao kE hoach SXKD näm 
2018 cho các dn vj thanh viên cüa Tong cOng ty 
Báo dam an toan hang hãi mien Narn 

16/NQ-HDTV 27/3/20 18 Vê vic thông nhât kiên dôi vài kê hoach lao 
dng näm 2018 cüa các cOng ty con thuc Tong 
cong ty Bâo dam an toàn hang hãi mien Nam 

19/NQ-HDTV 29/3/20 18 V vic thông qua Qu tiên hrcing, Qu thu lao 
thlrtC hin näm 2017 cüa các cong ty hoa tiêu hang 
hái thuc Tong cOng ty 

20/NQ-HDTV 29/3/2018 V vic thông nhât xác djnh qu5 hrcxng, qu5 thu 
lao, qu5 tiên lwmg thuâng thlrrc hin nãm 2017 dOi 
vài ngithi quân 1 v qu5 lwng thirrc hin näm 
2017 dôi vâi nglläi lao dng cUa Cong ty mc - 
Tong cong ty Bão dam an toan hang hãi mien Nam 

24/NQ-HDTV 24/4/2018 V vic thing nh.t phê duyt chü trlwng kê hoach 
SXKD ngoài cong Ich và danh min e dâu UI sr dung 
nguOn tái dãu ti.r và nguOn von hcip pháp khác näm 
2018 cüa TOng cOng ty BDATHH mien Nam 

28/NQ-HDTV 12/6/20 18 Vê thông nhât phê duyt va cong bô két qua giám 
sat tài chInh, xep 1oui doanh nghip näm 2017; Phê 
duyt báo cáo tài chInh, phi.wng an phân phOi lçii 
nhu.n, trIch 1p các qu näm 2017 dôi vâi các 
cOng ty TNHH MTV Hoa tiêu hang hãi thuc 
Tong cOng ty 

29/NQ-HDTV 13/6/2018 V vic phê duyt chü truong dâu tu cOng trInh 
sira chüa, cãi tao  khu hu cir tram luOng Can Th 

37/NQ-HDT'V 06/7/20 18 Vê vic phé duyt qu)7 tiên 1iiong, qu)7  thu lao kë 
hoach näm 2018 dOi vâi ngUOri quãn 1 va ngUi 
lao dng các cOng ty Hoa tiêu hang hái thuc TOng 
cOng ty 
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TT S van ban Ngày Ni dung 
38fNQ-HDTV 06/7/20 18 Ye vic xp lai  hang các cong ty TN}IH MTV Hoa 

tiêu hang hãi thuOc Tong cong ty BDATHH niin 
Nam 

39/NQ-HDTV 06/7/2018 Vê vic thông nhât xác djnh Qu5 tiên lucvng, Qu5i 
thu lao kê hoach näm 2018 dôi vi quãn l và Qu 
tiên hrcing kê hoch näm 2018 dôi vOi ngir&i lao 
dng Cong ty mc - Tong con ty 

451NQ-HDTV 25/7/2018 Vê vic phê duyt quy djnh ye thm quyên và 
trInh tsr, thá tiic giãi quyêt vic nghi hang näm, 
nghi ôm dau, nghi thai san, nghi do tai nn lao 
dng, nghi do bnh nghê nghip, nghi vic riêng 
không huOng krang, nghi ra nixâc ngoài vi vic 
riêng tai  Tong cong ty 

5 1INQ-HDTV 15/8/2018 V vic th6ng nhAt danh sách nhân sr b sung, 
diêu chinh quy hoch dôi vài các chrc danh: Chü 
tjch, Giám dOc, Kiêm soát vien các cong ty 'I'NHH 
MTV thuOc  Tong cong ty giai doan 2016-2021 

57/NQ-HDTV 05/9/2018 V vic th6ng nht nOi  dung van ban huorng d.n 
thrc hin quy trInh giâi thiu b nhim can bO doi 
vài nguôn nhãn sr tai  chô cUa Tong cOng ty 

76/NQ-HDTV 02/11/20 18 V vic phê duyt giao chInh thrc K hoach san 
xuât kinli doanh näm 2018 cho Xi nghip Kháo sat 
hang hài mien Nam 

781NQ-HDTV 06/11/20 18 V vic phê duyt kêt qua dánh giá, phân loai can 
bQ nam 2017 

83/NQ-HDTV 03/12/2018 V vic th6ng nht danh sách nhân sir giâi thiu 
b sung quy hoach cht'rc danh Chü tjch HDTV, 
Thành viên HDTV T6ng cong ty giai don 2016-
2021 

85/NQ-HDTV 06/12/20 18 V vic phê duyt dir an Du tu phucing tin thay 
thã phao báo hiu hang hãi cüa Tng cong ty 

III. HOAT DQNG CUA KIEM SOAT VIEN TONG CONG TY 

1. Hot dng giám sat cüa Kim soát viên: 

Kim soát viên boat dng theo Quy ch do B Giao thông vn tâi ban hành, 
giitp B kiêm soát vic to chirc thçrc hin quyên chü sâ hUu, vic quãn l diêu hành 
hoat dung san xuât kinh doanh tai  Tong Cong ty cüa Hi ding thành viên và Tong 
giám dôc; kiêm tra tmnh hçip pháp, trung thrc, can tr9ng cüa Hi dông thành viên, 
Tong giám dôc trong to chüc thirc hin quyên chü si htru, trong quãn 1 diêu hành 
cong vic kinh doanh cUa Tong cong ty; thâm djnh báo cáo tài chInh, báo cáo tmnh 
hmnh kinh doanh; dánh giá cong tác quãn l và các tài 1iu khác theo quy djnh. 

2. Các báo cáo cUa Kim soát viên: 
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BIEU SO 5 

THÔNG KE CAC BAO CÁO CUA KIEM SOAT VIEN 
(Chi nêu torn tt các các báo cáo quan trQng, CO tác dç5ng dIn hogt dc3ng san xuát 

kinh doanh và dáu tw cia doanh nghip) 

TT S van ban Ngày Ni dung 

01/BC-KSV 19/01/2018 Báo cáo thc hin nhim vii qu IV näm 2017 
cüa Kiêm soát viên kiêm nhim tai  Tong cong ty 
Bão dam an toãn hang hãi mien Nam 

02/BC-KSV 01/3/2018 Phê duyt chixcmg trInh cOng tác kim soát vic 
näm 2018 

03/KSV 09/4/20 18 Báo cáo thirc hin nhim vit qu I nãm 2018 cüa 
Kiêm soát viên kiêm nhim tai  Tong cOng ty Bão 
dam an toàn hang hãi mien Nam 

04/BC-KSV 20/4/20 18 Cho kin v qu5 tin lung, qu thu lao thuc 
hin näm 2017 dôi vài nguii quãn l và ngui 
lao dng cOng ty mc - Tong cOng ty 

05/TCTBDATHH 
MTNT-KSV 

16/5/2018 Xin phê duyt chircing trInh cong tác kim soát 
viên nãm 2018 

07/BC-KSV 05/7/2018 Báo cáo thirc hin nhim vi,1 qu II näm 2018 cüa 
Kiêm soát viên kiêm nhim tai  Tong cOng ty Bâo 
dam an toàn hang hái mien Nam 

09/BC-KSV 15/10/20 18 Báo cáo thrc hiên Qu III nãm 2018 cüa Kim 
soát viên kiêm nhirn ti Tong cong ty Báo dam 
an toàn hang hãi mien Nam 

10/TCTBDATHH 
MN-KSV 

08/11/2018 

- 

Thm djnh báo cáo tài chInh näm 2017 cüa Tong 
cOng ty BDATHH mien Nam 

11/BC-KSV 27/12/20 18 Báo cáo giám sat cOng tác thoái vn c phAn cüa 
Tong cOng ty BDATHH mien Nam ti các doanh 
nghip có vOn gop 

IV. THÔNG TIN yE CAC BEN CO LIEN QUAN 

1. Danh sách các ben có lien quan cüa doanh nghi 

TT Ben lien quan MM quan h 

1 Cong ty TNHH MTV Hoa tiêu hang hãi khu vixc I Cong ty con 

2 Cong ty TNHH MTV Hoa tiêu hang hái khu virc V Cong ty con 

3 COng ty TNHH MTV Hoa tiêu hang hái khu vrc VII Cong ty con 

4 Cong ty TN}IH MTV Hoa tiëu hang hãi khu we VIII COng ty con 

5 COng ty TNHH MTV Hoa tiêu hang hái khu virc IX Cong ty con 

6 COng ty C phn ThiM bj báo hiu hang hãi min Nam COng ty con 
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TONG 
CONG TY BAO DA 
AN lOAN HANG 

MIEN NAM 

7 Cong ty C phAn Co khI hang hãi min Nam Cong ty lien kt 

8 Cong ty C phAn Tric vat ciru h Vit Nam Cong ty lien kt 

2. Thông tin v giao djch vâi các ben có lien quan. 

BIEU SO 6 

THÔNG ICE yE CAC GIAO DJCH vOl CAC BEN LIEN QUAN 
(Chi nêu torn tt các giao dich quan trQng, có tác dç5ng dé'n hogt dç5ng san xuát 

kinh doanh và dáu tu cia doanh nghip) 

TT Ben lien quan Ni dung giao djch Cia tr giao djch 
(dông) 

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

i Cong ty C phn Thit bj báo 
hiu hang hái min Nam 

Mua hang hóa, djch v1i 12.835.793.3 10 

Nhn c tirc 273.370.051 

2 Cong ty C phn CcikhI hang 
hãi mien Nam 

Mua hang hóa, djch vii 38.95 1.620.130 

Nhân cô t1rc 242.730.000 

3 Cong ty TNHH MTV Hoa tiéu 
hang hãi khu virc I 

Nhn c ti'rc 32.799.586.59 1 

4 Cong ty TNHH MTV Hoa tiêu 
hang hãi khu virc IX 

Nhan cë, t1rc 753.46 1.452 

s Cong ty C phAn Triic vat ciru 
h Viét Nam 

Nhn c tirc 38.153.703 

Ting cong 85.894.715.237 

Tng cong ty Bão dam an toàn hang hãi min Nam trân tr9ng kInh báo cáo.!. /1' 

NcrinhIn: 
- Nhu trên; 
- Hi dông thành viên TCT (b/c); 
- Tong giám doe TCT (b/c); 
- Các phOng: VP, TCKT, HTQT&QLHT; 
- tPublic; Website Tong cong ty; 
- Lsu: VT-VP, TCLD-TL, P.KTKH. 

KT. TONG GIAM nOc 
PHO TONG GIAM DOC 

Nguyn Th Thu An 
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