
BQ GIAO THÔNG VN TAT 
TONG CONG TV BAO DAM 

AN TOAN HANG HA! MIEN NAM 

S2Oá/TCTBDATHHMNKTKH 

V/v thiic hin cong b thông tin 
cUa doanh nghip nhâ nuâc theo 

Nghj djnh so 81/2015/ND-CP 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc tp - Ti do - Hnh phüc 

Ba Rja - Vüng Thu. ngay/Ithang 7 nain 2019 

KInh giri: Vi Quãn 1' doanh nghip - B Giao thông vn tâi. 

Can cir Nghj djnh s 81/2015/ND-CP ngày 18/9/2015 cüa ChInh phü ye cOng 
b thông tin cüa doanh nghip nhà nuc; Quyt dnh so 14/QD-HDTV ngãy 
10/5/2016 cüa Tong cong ty Bâo dam an toàn hang hái mien Nam ye vic ban hành 
Quy ch cong b thông tin cüa Tng cong ty Bâo dam an toàn hang hái mien Nam 
theo Nghi djnh s6 81/2015/ND-CP; 

Thirc hin Van ban so 6483/BGTVT-QLDN ngày 11/7/20 19 cüa B Giao 
thông 4n tái v vic thrc hin cOng b thông tin cüa doanh nghip nhà nuâc và 
can cir vn ban báo cáo cüa các COng ty Hoa Tiêu hang hãi thuc Tong cOng ty, 
Tng cong ty Bão dam an toán hang hãi min Nam kInh báo cáo kêt qua thirc hin 
các ni dung cOng b thông tin giai doan tü nám 2016 den th&i diem nay nhu sau: 

1. Cong bô thông tin cüa Cong ty mc - Tong cong ty Bão dam an toàn 
hang hãi mien Nam 

Can cü Nghi djnh s 81/2015/ND-CP ngãy 18/9/2015 cüa ChInh phü, trong 
do quy d.nh ni dung cong bô gôm: 

- Chiên liscrc phát triên; 

- K hoach  san xut kinh doanh và du tu phát triên 05 (näm) näm; 

- Báo cáo dánh giá v kt qua thirc hin k hoach san xuât kinh doanh hang näm 
và 03 (ba) näm gân nhãt tInh den nãm báo cáo; 

- K hoch san xuât kinh doanh và dâu tu phát triên hang nãm; 

- Báo cáo kt qua thirc hin nhim v11 cong Ich vâ trách nhim xã hi (nêu có); 

- Báo cáo tinh hInh thçrc hin sp xp, dôi mi doanh nghip hang nãm; 

- Báo cáo thrc trng quãn trj và cci câu to chüc; 

- Báo cáo tài chInh 06 (sáu) tháng và báo cáo tài chInh nãm; 

- Báo cáo ché d tin krong, thithng; 

- Các thông tin khác theo quy djnh pháp lut. 

Trên c s& do giai don th nãm 2016 den nay, Tong Cong ty dâ thirc hin cong 
b thông tin các ni dung nêu trén bng van ban gcri cho B Kê hoach và dâu ti.r 
(bao gm cã giri qua dja chi email: congbothongtinmpi.ov.vn); B Giao thông 
vn tài (bao gm cã gri qua dja chi email: hanhntc@mt.aov.vn)  dê dàng tái trên 
cOng thông tin va dng thai däng tái trên trang din t1r cüa Tong cOng ty (kern theo 
phi /ic 01: báo cáo kê't qua th41'c hin cong bá thông tin). 
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2. Cong bô thông tin cüa các Cong ty con do Cong ty mc - Tng cong ty 
Bão dam an toàn hang hãi min Nam nám giü' 100% vn diêu I 

Các Cong con bao gm: 

- Cong ty TNHH MTV Hoa tiêu hang hãi khu virc I; 

- Cong ty TNHH MTV Hoa tiêu hang hâi khu virc V; 

- Cong ty TNHH MTV Hoa tiêu hang hâi khu we VII; 

- Cong ty TNHH MTV Hoa tiêu hang hãi khu vrc VIII; 

- Cong ty TNHH MTV Hoa tiêu hang hâi khu vvc  IX. 

Näm 2016 là näm c1u tiên th%rc hin quy djnh cong b thông tin, các Dan vj 
chtra kjp dãng tâi cong bô, tuy nhiên Tong cong ty dâ thrc hin báo cáo cong bô 
thông tin hqp nhât gôm cà Tong cong ty và các Cong ty Hoa Tiêu hang hâi. Tü 
nãm 2017 thI các Cong ty Hoa Tiêu Hang hãi da friên khai thrc hin cong bô thông 
tin riêng cüa Dan vj bang van bàn gri cho B Kê hoach và dâu tix; B Giao thông 
vn tái; Tong cOng ty Bâo dam an toàn hang hãi mien Nam dê däng tâi trên cong 
thông tin và dông thii däng tâi trên trang din tr cüa Dan vj (kern theo phi 4ic 02: 
báo cáo két qua thrc hin cong bO thông tin). 

Trãn trQng báo cad.!.  fr/ 
No'i nhn: 
-Nhi.rtrn; 
- Tong giám d6c (d b/c); 
- Thành viên Ban chi dao; 
- PhOng TCLD-TL, TCKT, HTQT&HT; 
- Các Cong ty Hoa tiêu Hang hãi; 
- Luu: VT-VP, KTKH. 
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Iiiti Inc 01: Báo cáo kt qua thu'c hién các ni dung cong b thông tin giai don trnáni 2016 (len tho'i diêni nay 
cüa Cong ty mc - Tng cong ty Bão dam an toàn hang hal mien Nani 

(Kern theo van ban báo cáo s6:2062/TCTBDATHHMN-KTKI-Ingay 19/7/2019) 

Ni dung cong 
bo thông tin 

Thot hin 
cong b6 
thôngtin 

Kt qua th hin van ban gui cong b thông tin và 
nám báo cáo 

HInh thüc gui cong b thông tin 
Ghichui 

2016 2017 20l8 01/91/2019 
den nay 

2016 2017 I 201 8 
01/01/2019 

dn nay 

01 
Chin Iucic phát 
triên ccia doanh 
nghip 

05 ngày lam 
viêc ké tü 
ngày dtrçrc phê 
duyêt 

KhOng có 
nên không 
thrc hin 
cong b6 

Không cô 
nén không 
thrc hin 
cong b6 

Không có 
nên khong 
thrc hin 
cong b 

KhOng cO 
nCn không 
tIc hin 
cong bô 

- - - - 

02 

Kê lioch san xut 
kinh doanh 
ttr phát tri& narn 
(05) nani cüa 
doanh nghip 

ngày Irn 
vic kC tr 
ngày duc phê 
duyt 

Ngày 
17/3/2016 
ti b 
so 
557ITTBD  
ATHHMN- 
KTKH 

D thirc hin 
cong bô 
thông tin 
nam 2016 

D thçrc hin 
cong bô 
thông tin 
näm 2Ol6 

D t1c Iin 
cong b 
thông tin 
närn 2016 

- B KHDT. 
- B GTVT. 
- Website 
cüa T&ig 
cong t' 
BDAT mien 
Nam. 

- - - 

03 

K hoch san xut 
kinh doanli và du 
ttr phát trin hang 
nArn cüa doanh 
nglip 

05 ngày lam 
viêc kê tLr 
ngày disçirc phO 
duyt 
khOng muQn 

'' 31/3 
cüa nAm thrc 
hiên báo cáo 

Ngày 
17/3/2016 
to,i vAn bàn 
sO 
557/TCTBD  
ATHHMN-  
KTKH 

Ngày 
30/3/2017 tai 

n bàn 
631/BC- 

Ngày 
29/3/2018 ti 

b 
598/BC- 

Ngày 
29/3/2019 ti 
VAn b 
708/BC- 
TCTBDATI-1 
HMN 

- B* KHDT. 
- B* GTVT. 
- Website 
cüa Tang 
Cong ty 
BDAT mien 
Narn. 

- B* KHDT. 
- B* GTVT. 
- Website 
cüa T6ng 
cong ty. 
BDAT mien 
Nam. 

- B* KHDT. 
- B* GTVT. 
- Website 
cOa T6ng 
cong ty 
BDAT min 
Nam. 

- B* KHDT. 
- B* GTVT. 
- Website 
cUa TSng 
cong ty 
BDAT mien 
Nam. 

TCTBDATH 
HMN 

TCTBDATI-1 
1-IMN 

04 

Báo cáo dánh giá vl 
k.t qua thrc hién kE 
hoach san xtit kinh 
doanh hang nAm và 
ba (03) nArn gtin nht 
tinh dn nAm báo 
cáo 

20/6 cüa narn 
lien sati nAm 
th,rc hin báo 
cáo 

Ngày 
31/12/2016 
toi vAn bàn 
sO 
3947/TTB  
DATHHMN 
-KTKH 

Ngay 
20/6/2017 t0i 
VAn bàn s 
I497,TCTB 
DATI-Il-IMN- 
KTKI-I 

Ngày 
19/6/20 18 ti 
VAn bàn s 
I819iTCTB 
DATHHMN- 
KTKH 

Ngày 
19/6/2019 t0i 
VAn bàn s 
166511'CFB 
DATHHMN- 
KTKH 

- B* KHDT. 
- Website 
cOa Tng 
cOng ty 
BDAT mien 
Nam. 

- B* KHDT. 
- B* GTVT. 
- Websitc 
cüa T&1g 
cong t)' 
BDAT rnin 
Nam. 

- B* KI-IDT. 
- B GTVT. 
- Website 
cOa T6ng 
cong ty 
BDAT mien 
Nam. 

- B* KHDT. 
- B* GTVT. 
- Website 
cUa Tang 
cOng ty 
BDAT mi&n 
Nam. 

05 

Báo cáo kt qua 
thrc hin các 
nhiérn VIIi cOng ich 
Va trách nhim xá 
h*i khác (neLl cO) 

20/6 cüa nAm 
I& nArn 
thiic hin báo 
cáo 

Ngày 
3 1/12/2016 

j Vfl bàn 

3947/TCTB 
DATI-il-liviN 
-KTKU 

Ngày 
20/6/2017 ti 
VAn bàn s6 
l497tTCTB 
DATHHMN 
KTKH 

Ngày 
19/6/2018 ti 
VAn bàn s 
I819fl'CTB 
DATHHMN- 
KTKH 

Ngày 
19/6/2019 ti 
VAn bàn SO 

1665,TCI'13 
DATHHMN- 
KTKH 

- B* KHDT. 
- Website 
cOa Tng 
cong t)' 
BDAT mien 
Nam. 

- BO KHDT. 
- B* GTVT. 
- Website 
cüa T&ig 
cong ty 
BDAT mien 
Narn. 

- 8* KHDT. 
- B* GTVT. 
- Website 
cüa T6ng 
cOng y 
BDAT mien 
Nam. 

- B* KHDT. 
- B* GTVT. 
- Website 
cOa Tng 
cong ty 
BDAT min 
Nam. 

t!E li#Y1 



Ni dung cong 
bothông tin 

Tho'i Iin 
congbo 

thông tin 

Kt qua thyc hin van bàn gui Cong b6 thông tin Va 
nam bàn cáo 

HInh thuc girl cong b6 thông tin 

2016 2017 2018 
01/01/2019 

den nay 
2016 2017 2018 

01/01/2019 
den nay 

06 

Báo cáo tlnh hinh 
tlurc hien sp xe), 
dOi rnOi doanh 
nghip hang narn 

31/3 cüa nárn 
Iin sati nàm 
thtrc hin báo 
cáo 

Ngày 
17/3/2016 
tai vn báii 
SO 
557/TCTBD 
ATHHMN-
KTKH 

Ngày 
13/3/2017 
tii Van bàn 
s 449/BC- 
TcTBDAT 
HHMN 

Ngày 
21/3/2018 
t?i  Van bàn 
sO 489/BC- 
TTBBAT 
HHMN 

Ngày 
28/3/2019 
t0i VAn bàn 
s6 681/BC- 
TTBDAT 
HHMN 

- B KHOT. 
- B GTVT. 
- Website 
cüa Timg 
cOng ty 
BOAT min 
Nam. 

- B KHDT. 
- Bô GTVT. 
- Website 
cüa Ti,ng 
cOng ty 
BOAT mien 
Nam. 

- B KI-IDT. 
- B GTVT. 
- Website 
cüa T&ig 
cong ty 
BOAT min 
Nam. 

- B KHOT. 
- B GTVT. 
- Website 
cüa T&ig 
cong ty 
BOAT mien 
Narn. 

07 

Báo cáo thrc 
trng quàn tn và 
ca câu t ch(sc 
cüa doanh nghip. 

20/6 cüa näm 
lin sau nAm 
tlnrc hin báo 
cáo 

Ngay 
20/6/2016 
ti vAn bàn 
so 1578/BC- 
TCTBDAT 
HHMN 

Ngày 
I9/6i2017 ti 
VAn bàn so 
1493/BC- 
TCTBDATh 
HMN 

Ngày 
19/6/20l8 tai 
VAn bàn si 
1770/BC- 

Ngày 
19/6/2019 t?i 
VAn 
1669/BC-
TCTBDATh 
HMN 

- BO KHDT. 
- BO GTVT. 
- Website 
cüa Tng 
cong t) 
BOAT mien 
Nam. 

- B KHDT. 
- Bô GTVT. 
- Website 
cOa Tang 
cOng ty 
BOAT mien 
Nam. 

- B KHDT. 
- B OTVT. 
- Website 
cOa TOng 
cOng ty 
BOAT min 
Narn. 

- B KI-IOT. 
- B GTVT. 
- Website 
cüa Tong 
cOng ty 
BOAT mien 
Nam. 

ICI13DATH 
l-IMN 

08 

Báo cáo tãi chlnh 
sáu (06) tháng và 
báo cáo tãi chinh 
nAm cüa doanh 
nghip. 

15/8 cOa nAm 
báo cáo di 
vci Báo cáo 
tài chInh 6 
tháng; 31/5 
nAm Iin sau 
nAm báo cáo 

- Báo cáo tài 
chinh 6 
tháng nAii 
2015: Ngãy 
17/3/2016 
ti VAn bàn 
so 
SS7ITCTBD 
ATHHMN-
KTKH 
- Báo cáo tài 
chInh nAm 
2015: Tháng 
5nAm2016 
- Báo cáo tài 
chInh 6 
tháng nAni 
2016: Ngày 
23/9/2016 
ti VAn bàn 
sO 
2736/TCTB 
DATHHMN 
-KTKH 

- Báo cáo tài 
chinh nAm 
2016; 
- Báo cáo tài 
chInh 06 
tháng dâu 
nAm 2017. 

- Báo cáo tài 
chInh nAm 
2017; 
- Báo cáo tài 
chInh 06 
tháng du 
nAm 2018. 

- Báo cáo tài 
chinh nAm 
2018. 

- B KI-IDT. 
- B GTVT. 
- Website 
cOa Teng 
cong ty 
BOAT inián 
Nam. 

- B KHDT. 
- Bô GTVT. 
- Website 
cOa Tang 
cOng ty 
BOAT mien 
Nam. 

- B KHOT. 
- Bô GTVT. 
- Website 
cOa TOng 
cOng ty 
BOAT mien 
Nani. 

- B KHDT. 
- B GTVT. 
- Website 
cüa TOng 
cong ty 
BOAT mien 
Nam. 

Bàn cáo tài 
chInh cCia 
các náiii 
(tr iiäm 
2015 den 
nArn 2018) 
bao gm 
cO cà Bão 
CáO tti 
chinh ctia 
Cong ty 
mc và Bàn 
cáo tãi 
chinh hçcp 
nhat cUa 
COng ty 
mc vO các 
Cong ty 
con 



s 
Ni dung cOng 

bo thông tin 

TIiMI 
Cong b 
thongtin 

Kt qua th hin vAn ban gui cong b thông tin và 
nAm bão cáo 

Hlnh thirc gin cong b6 thông tin 
GhichIi 

2016 2017 2018 den nay 
2016 2017 2018 

01/01/2019 
L den nay 

09 

- 

Báo cáo ch d 
tin lucmg, tin 
thLrâng cüa doanh 
nghip 

31/3 cüa 
Iin san nrn 
thrc hin báo 
cáo 

Ngày 
17/3/2016 
ti van bàn 
so 
557/TCTBD 
ATI-IHMN-
KTKH 

Ngày 
13/3/2017 
t0i Van bàn 
s6 449/BC- 
TCTBDAT 
IIHMN 

Ngày 
2 I /3/2018 
10i Van bàn 
s 489/BC- 
TCTBDAT 
HHMN 

Ngày 
28/3/2019 
ti Van bàn 
s 681/BC- 
TTI3DAT 
!-IHMN 

- B KHDT. 
- B GTVT. 
- Website 
ctia Tng 
cong ty 
BDAT mien 
Nam. 

- B KHDT. 
- B GTVT. 
- Website 
cCa Tng 
cong ty 
I3DAT min 
Nam. 

- BO KHDT. 
- B GTVT. 
- Website 
cüa T&g 
cong ty 
BDAT min 
Nam. 

- B KHDT. 
- B. GTVT. 
- Website 
cia Tng 
cong ty 
BDAT mien 
Nam. 

lO 
Cic thông tin phii 
cOng b bt 
lhtrông 

24 gii di vOl 
báo cáo cho B 
GTVT vá B 
KIIDT; 36 gib 
d cong khai 
thông tin 

Ngay 
07/12/2016 
t0i vAn ban 
s6 3695/BC- 
TCTBDAT 
HI-IMN 

Ti các vAn 
bàn s6 
384/BC- 
TCTBDAT 
HHMN ngày 
02/3/2017; 
so 164 1/BC- 
TCTBDATI' 
I-IMN ngày 
04/7/20 17; 
s 1732/BC- 
TCTBDAT 
HI-IMN ngày 
I7/7/20I7 và 
s 1878/BC- 
TCTBDAT 
HFIMN ngay 
01/8/2017 

T?i các vAn 
bin s 
2 18/BC-
TCTBDAT 
HHMN ngày 
01/02/2018; 
s6 664C.. 
TCTBDAT  
1I1MN Va 
so 665/BC- 
TCTBDAT 
HHMN ngày 
02/4/2018 

Tai các vAn 
bàii s6  

1248/BC-
TCTBDAT 
HHMN ngày 
16/5/2019;  
SO 

1468A/BC- 
TCTBDAT 
HI-IMN ngày 
03/6/20l9 vá 
SO 

I6I4AJBC-
TCFBDAT 
HHMN ngày 
17/6/2019 

- B KHDT. 
- B GTVT. 
- Website 
ca Tong 
cOng ty 
BDAT min 
Narn. 

- B KHDT. 
- B GTVT. 
- Website 
cOa Tong 
cong ty 
BDAT miàn 
Nam. 

- BO KHDT. 
- B GTVT. 
- Website 
cia Tng 
cOng ty 
BDAT min 
Nam. 

- BO KHDT. 
- B GTVT. 
- Website 
cia Tong 
cong ty 
BDAT iu'n 
Nam. 



Phi hic02: Báo cáo kt qua thyc hiên các nôi tiLing cong b thông tin giai doan tir nãm 2016 dn thô'i diem nay cüa 
cac Cong ty con do Cong ty mc - Tong cong ty Bao dam an toan hang hai mien Nam nam gur 100 /o VOfl dieu Ic 

(Kèin theo van ban báo cáo s:'O 62  /TCTBDA THHMN-KTKJ-I ngày 19/7/2019) 

1. Cong ty TNHH Hoa tiêu hang hal khu vi,rc I 

Ni dung cong 
ho thông tin 

ThOi han 
cong bo 
thông tin 

Kt qua thLrc hin van bàn gui cong b4 thông tin Va 
näm báo cáo 

Hlnh thu'c gui cong b thông tin 
Ghi chü 

2016 2017 2018 
01/01/2019 
dn nay 

 2016 2017 2018 
0110112019 

dn nay 

01 
ChiM Iuvc phát 
trin cüa doanh 
nghiê 

05 ngày lam 
VIeC ké 
ngày dtrcic P 
dtiyt 

Không có 
nên không 
thLrc hin 
cong b6 

KhOng có 
nén không 
thrc hin 
cOng bi 

Không có 
nèn không 
thrc hin 
cOng b6 

Không có 
nén không 
tIc hin 
cong b6 

- - - - 

02 

Kê hoach san xut 
kinh doanh và dAu 
ttr pliat trin näm 
(05) näm cüa 
doanh nghip 

05 ngay lam 
ViC kê tls 
ngày dtwc P 
duyt 

Không cO 
nên khong 
tIc hin 
cong b6 

Không có 
nén khOng 
thuc hin 
cOng b 

Không cO 
nan khOng 
thrc hin 
cong b 

Khong cO 
nén khong 
thrc hin 
cong bô 

- - - 

03 

K hoch san xu& 
kinh doanh và du 
ttr phàt trin hang 
näm cüa doanh 
nghiép 

05 ngày lam 
ViC ké ti 
igày dtrçic hê 
duyt 

- 

Ngày 
30/3/2017 
ti Van bàn 
so 50/BC- 
CTHTI 

Ngãy 
30/3/2018 
ti Van bàn 
so 80A/BC- 
CTI-ITI 

Ngày 
2 1/3/2019 
tai Van bàn 
s6 70/BC- 
CTHTI 

- 

-BKHDT 
- B GTVT 
- Tng COng 
ty 
BDATHHMN 
- Website 

HTHHK 
VI 

-BOKI-leT 
- BO GTVT 
- Tong cong 
ty 
BDATHHMN 
- Website 
CTHTHI-IKV 
I 

-BKHDT 

- BO GTVT 
- Tong cOng 
ty 
BDATHHMN 
- Website 
CTHTHHKV 
I 

04 

Báo cáo dánh giá 
v kt qua tlirc 
hin k hooch san 
xuat kinh doanh 
hang nArn va ba 
(03) nam gân nhãl 
tinh dn näm báo 
cáo 

20/6 cüa näm 
Iin sau näm 
thrc hin báo 
cáo 

- - 

Ngày 
15/6/2018 
ti V bàn 
s 171/BC- 
CTHTI 

Ngày 
12/6/2019 
ti Van bàn 

149/CTHTI- 
KHKD 

- 

- B KI-IDT 
- BGTVT 
-  TOng cOng 
ty 
BDATHHMN 
- Website 
CTHTHHKV 
I 

- B KHDT 
- BGTVT 
-  lông cOng 
ty 
BDATHHMN 
- Website 
CTHTHHK 
VI 

Z -j) JC) 2 Jc' 



SI! 
Ni dung cong 

bO thông tin 

Thôi liaii 
Cong bO 
thông tin 

Kt qua thtrc hin van bàn gui cong b thông tin và 
näm báo cáo 

Hlnli thtrc gui cong ho thông tin 
Gui cliii 

2016 2017 2018 
01/01/2019 

dn nay 
2016 2017 2018 

01/01/2019 
nay 

05 

Báo cáo kt qua 
th,rc hin các 
nhirn vs cong Ich 
Va trách ithirn xà 
hi khác (nu cO) 

20/6 cüa näfll 
Iin sau näm 
tIrc hin báo 
cáo 

Ngày 
30/3/2018 
ti Van bàn 
o 8OAJBC- 

CTHTI 

- B KHDT 
- B GTVT 
- Tang cong 
ty 
BDATHHMN 
- Website 
CTHTHHKV 
I 

- 

-- 

06 

Báo cáo tinh hInh 
thrc hiên sap xép, 
dOi m&i doanh 
nghip hang nAm 

31/3 cua nAm 
lien sau närn 
thrc hiên báo 
cáo 

- 

Ngây 
24/3/2017 
t?i Van bàn 
sO 58/BC- 
CTHTI 

Ngãy 
15/3/2018 
ti Van bàn 
sO 58/BC- 
CTHTI 

Ngay 
27/3/2019 
ti VAn bàn 
so 75/BC- 
CTI-ITI 

- 

- B KHDT 
- B GTVT 
- 
TCTBDATH 
HMN 
- Website 
CTI-ITHHK 
VI 

- B KHDT 
- BGTVT 
- Tong cOng 
ty 
BDATHHMN 
- Website 
CTHTHI-IKV 
I 

- B KHDT 
- BGTVT 
- TOng cOng 
ty 
BDATHHMN 
- Website 
CTHTHI-IK 
VI 

07 

Báo cáo thuc 
trng quãn tr và 
c cãu tO chrc 
cüa doanh nghip. 

20/6 cua 
lien sau nAm 
thrc hién báo 
cáo 

- 

Ngày 
16/6/2017 
ti Vai' bàn 
sO 124/BC- 
CTHTI 

- 

Ngày 
28/6/2019 
tiii VAn bàn 
sO 162/BC- 
CTHT1 

- 

- B KHDT 
- TOng cOng 
ty 
BDATHI-IMN 
- Website 
CTHTHHKV 
I 

- 

- BO Ku-lOT 
- TOng cong 
ty 
BDATI-II-IMN 
- Website 
CTI-ITHHK 
VI 

08 

Báo cáo tài chinh 
sáu (06) tháng và 
báo cáo tài chmnh 
iiAm cüa doanh 
nghisp. 

15/8 cUa nAm 
báo cáo d6i 
vOi báo CO tai 
chinh 06 
tháng; 31/5 
nAm liOn sati 
nAm báo cáo 

- 

Ngày 
09/7/2017 
BCTC 6 
tháng 2017 

Ngày 
15/7/2018 
BCTC 6 tháng 
2018 

- 
- 

- Website 
c'rl-ITHl-IKv 

- Website 
CTI-ITI-ll-IKV - 

09 

Báo cáo chO d 
tiên Iuang, tiCn 
thtràng cOa doanh 
nghip 

31/3 cua nAm 
liOn sau nAm 
thrc hin báo 
cáo 

- 

Ngày 
24/3/2017 
ti VAn bàn 
o 58/BC- 

CTHTI 

Ngáy 
15/3/2018 
ti VAn bàn 
sO 58/BC- 

THT1 

Ngày 
27/3/2019 
ti VAn bàn 
sO 75/BC- 
C1'HTI 

- 

- B KHDT 
- B GTVT 
- TOng cong 

BDATHH.MN 
- Website 

- B KHDT 
- BOGTVT 
- Tong cOng 

BDATHHMN 
- Website 

- B KI-IOT 
- BGTVT 
- TOng cOng 

BOATHHMN 
- Website 



Ni dung cong 
bothông tin 

ThOi hn 
cOng b 

thông tin 

Kt qua thur hin van ban gui cong bô thông (in và 
nm báo cáo 

Hinli thü'c gui cong b thông tin 
Chi cliii 

2016 2017 2018 
01/0 1/20 19 

cMn nay 
2016 2017 2018 

01/01/2019 
dn nay 

CTHTHHK 
VI 

CTHTHHKV 
I 

CTHTHHK 
VI 

10 
Cac thông tin phâi 
cong b bit 
thtrOng 

24h d61 vat 
báo cáo cho 
B GTVT vâ 
B KI-IDT; 36 
gi& dê cong 
khai thông tin 

Ngay 
28/9/2018 
ti Van ban 
s6 277/BC- 
CTHTI 

Ngay 
03/6/2019 
ti Van ban 
so 127/BC- 
CTHTI 

- 
- 

-BKHDT 
- B GTVT 
- Tang cong 
t>' 
BDATI-IHMN 
- Website 
CTI-ITHI-IKV 

-BôKHDT 
- Tong cong 
ty 
BDATHHMN 
- Website 
CTHTI-1I-IK 

2. Cong ty TNHH Hoa tiêu hang hii kliu %'I)'c V 

Sit 
Nidungcông 
b thông tin 

Thol hn 
cong bo 

thông tin 

Kt qua thit Iiin van bin gui cong bô IIiôiig 
narn báo cáo 

Hlnh t1u1c girl cong b6 thông tin 
Clii chui 

2016 2017 2018 
01/01/2019 

dn nay 
2016 2017 2018 

01/01/2019 
dn nay 

01 
ChiEn hrqc phát 
trin cOa doanh 
nghiêp 

05 ngày lam 
vic ké tr 
ngãy dLrçc phO 
duyt 

Không cO 
nOn khong 
thrc hin 
cong b 

Không có 
nOn khOng 
thrc hin 
cong bO 

Khong cO 
nOn khOng 
thrc hiên 
cong b6 

Khong CO 
nOn không 
thtrc hin 
cong b6 

- - - - 

02 

KO hoach San xuat 
kinh doanh Va dati 
tnr phát triên 11Am 
(05) nArn cüa 
doanh nghip 

05 ngày lam 
vic kO tr 
ngãy dtwc phê 
duyt 

Khong CO 
nOn khong 
thirc hin 
cong b6 

Không cO 
nOn không 
thrc hin 
cong b 

Ngáy 
29/3/2018 
ti vAn ban 
so 51/BC- 
CTHTI-1I-IK 
V.V 

Dã tIc hin 
cOng bO 
thông tiii 
nAm 201 

- - 

- B Kl-IDT. 
- Trung tam 
CNTF cüa 
B GTVT. 
- Tng cOng 
ty BDATHH 
min Narn. 
- Website 
COng ty 
HTHHKV V 

- Bô KI-IDT. 
- Trung tam 
CN'Il' cOa 
Bô GTVT. 
- Tng cOng 
ty BDATI-1I-I 
niin Nam. 
- Website 
COng ty 
HTHHKV V 



Ni dung cong 
b6thôngtin 

ThOi hn 
congbo 

thông tin 

Kt qua thyic hin vn bàn gui Cong b thông tin va 
näm báo cáo 

HInh thü'c gui cong b6 thông tin -- 

Ghichü 
2016 2017 2018 01/01/2019 

dn nay 
2016 2017 2018 

01/01/2019 
den nay 

03 

K hoach san xu& 
kinh doanh và du 
tir phát trin hang 
närn cüa doanh 
nghip 

05 ngày lam 
viêc kO tr 

phe 
duyt 
khong mun 
hn ngày 31/3 
cOa narn thu'c 
hiên báo cáo 

Bô sung 
Ngày 
17/5/2019 
tai Van bàn 
s 86/BC- 
CTI-ITHHK 
V.V 

Ngày 
20/03/2017 
tai van bàn 
sO 
45/CTHTH 
HKV.V 

Ngày 
29/3/2018 
ti van bàn 
s 51/BC- 
CTHTHI-IK 
V.V 

Ngày 
14/03/2019 
ti van bàn 
s 43/BC- 
CTHTHHK 
V.V 

- BO KI-IDT. 
- Trung tarn 
cN11' cüa 
BO GTVT. 
- Tng cong 
ty BDATHI-1 
min Narn. 
- Website 
COng ty 
HTHHKVV 

- Website 
COng ty 
HTHHKV v 

- Bô KHDT. 
- Trung tam 
CNTF cüa 
BO GTVT. 
- T&ig cong 
ty BDATHH 
mien Nam. 
- Website 
Cong ty 
I-ITHHKVV 

- BO KHDT. 
- Trung tarn 
CNT1' cUa 
BO GTVT. 
- Tng cOng 
ty BDATHH 
mien Narn. 
- Website 
Cong ty 
HTHHKVV 

04 

Báo cáo dánh giá v 
kt qua thujc hin k 
hoch san xu& kinh 
doanh hang näm Va 
ba (03) näm gn nhât 
tmnh dOn närn báo 
cáo 

20/6 cOa näm 
Jiên sau narn 
thrc hin báo 
cáo 

B sung 
Ngay 
17/5/2019 t?i  
Van bàn s 
86/BC- 

THTHHK 
v.v 

B sung 
Ngay 
17/5/2019 tt 
Van bàn s6 
86/BC-

THTHHK 
v.V 

Ngày 
10/7/2018 
tai van bàn 
so 
92/CTHTH 
HKV.V 

Ngày 
14/3/2019 
tai van bàn 
sO 43/BC- 
CTHTHHK 
V.V 

- Bô KHDT. 
- Trung tarn 
CNn' cüa 
B GTVT. 
- Tng cong 
ty BDATHH 
min Nam. 
- Website 
Cong ty 
HTI-ll-IKV V 

- BO KHDT. 
- Trung tam 
CNTT cUa 
BO GTVT. 
- Tong cong 
ty BDAT1-IH 
min Nam. 
- Website 
Cong ty 
HTHHKV V 

- Bô KHDT. 
- Tning tarn 
CNTF cña 
Bô GTVT. 
- Tng cOng 
ty BDATHH 
min Nam. 
- Website 
Cong ty 
HTHHKV V 

- BO KI-IDT. 
- Trung tarn 
CNTT cOa 
BO GTVT. 
- Tong cong 
ty BDATI-IH 
min Narn. 
- Website 
Cong ty 
HTI-IHKV V 

05 

Báo cáo kt qua 
thuc hin các 
nhiêm vu cOng Ich 
và trách nhiêm xa 
h0i khác (nu co) 

20/6 cüa närn 
liOn sau nAm 
thLrc hin báo 
cáo 

B sung 
Ngay 
17/5/2019 tai 
VAn bàn s 
86/BC- 
CTHTI-IHK 
V.V 

Bô sung 
Ngày 
17/5/2019 tai 
VAn bàn s 
86/BC-
CTHTHHK 
V.V 

Ngày 
29/3/2018 
ti van bàn 
s6 51/BC- 
CTHTHI-IK 
V.V 

Ngay 
14/3/20 19 t?i  
Van ban s6 
43/BC- 
CTH'Il-IHK 
V.V 

- B KHDT. 
- Trung tã,i 
CNTI' cüa 
Bô GTVT. 
- Tng cOng 
ty BDATHH 
min Nam. 
- Website 
COng ty 
HTHHKV V 

- Bô KHDT. 
- Trung tarn 
CNTT cOa 
B GTVT. 
- T&ig cong 
ty BDATHH 
rnin Narn. 
- Website 
Cong ty 
HTHHKV V 

- BO KI-IDT. 
- Trung tarn 
CNTT cila 
Bô GTVT. 
- T&g cOng 
ty BDATHH 
min Narn. 
- Website 
Cong ty 
HTHHKV V 

- BO KHDT. 
- Trung tarn 
CN1'T ca 
Bô GTVT. 
- Tng cOng 
ty BDATHH 
miOn Narn. 
- Website 
Cong ty 
HTHHKV V 

Báo cáo tInh hInh 
thrc hiên sp xp, 
dôi rnOi doanh 
nghip hang iiAm 

31/3 cüa nAni 
liEn sati nAm 
tlwc hién báo 
cáo 

Bô sung 
Ngay 
17/5/20 19 tai 
VAn bàn s 
86/BC 

- 
THTHHK 

V.V 

Ngày 
29/3/2017 tai 
VAn ban s 
53/BC- 
CTHTHHK 
V.V 

Ngày 
28/3/2018 tai 
VAn bàn s6 
49/BC- 
CTHTHHK 
V.V 

Ngày 
18/3/2019 tai 
VAn bàn s 
51/BC- 
CTHTHHK 
V.V 

- B KHDT. 
- Trung tarn 
CN'IT cOa 
Bô GTVT. 
- Tng cOng 
ty BDATHH 
miOn Nam. 
- Website 

- Bô KHDT. 
- Trung tarn 
CNTT cOa 
BO GTVT. 
- Tng cOng 
ty BDATHI-1 
mien Nam. 
- Website 

- Bô KHDT. 
- Trung tarn 
CNTT cáa 
BO GTVT. 
- TOng cong 
ty BDATHH 
mien Narn. 
- Website 

- B KHDT. 
- Trung tam 
CNTT cUa 
B GTVT. 
- lông cOng 
ty BDATI-IH 
mien Nam. 
- Website 



Ni dung Cong 
bothôngtin 

ThOi hn 
congbo 

thôngtin 

Kt qua th,n hin van bàn gui cong bó thông hu Va 
näm báo cáo 

HInh thirc gui cong b6 thông tin 
Gliichü 

2016 2017 2018 
01/01/2019 

nay 
2016 2017 2018 

01/01/2019 
dn nay 

COng ty 
HTHI-IKV V 

COngty 
1-ITHHKV V 

Cong ty 
I-ITHHKV V 

COng ty 
I-ITI-IHKV V 

07 

Bàn cáo thijc 
trong quàn trj và 
ca câu t chCrc 
cOa doanh nghiêp. 

20/6 cOa näm 
Iin sau näm 
thrc hin báo 
cáo 

Bô sting 
Ngày 
17/5/2019 ta 

b so 
86/BC- 
CFHTHHK 
V.V 

Ngay 
16/612017 

Ngày 
28/6/2018 tai 
Van bàn s 
89/BC- 
CTHTHHK 
V.V 

Ngay 
05/7/20 19ti 
Van bàn s 
111/BC- 
C11-ITHHK 
V.V 

- B KHDT. 
- Trung tarn 
CNTT cOa 
B GTVT. 
- Tang cOng 
ty BDATHH 
mien Nam. 
- Website 
Cong ty 
HTHI-IKV V 

- Website 
Cong tY 
1-ITHHKV V 

- B KHDT. 
- Trung thin 
CNTT cOa 
B GTVT. 
- Tong cOng 
ty BDATHH 
mien Nam. 
- Website 
COng ty 
HTHHKV V 

- B KHDT. 
- Trung tarn 
CNTT cCia 
B GTVT. 
- TOng cOng 
ty BDATHH 
mien Nam. 
- Website 
COng ty 
HTHHKV V 

08 

Báo cáo tài chinh 
sáu (06) tháng và 
báo cáo tài chfnh 
nan cCia doanh 
nghip. 

15/8 cOa näm 
báo cáo dM 
vi Báo cáo 
tài chInh 6 
tháng; 31/5 
närn Iin sau 
nAm báocáo 

B sung 
Ngày 
17/5/2019 ti 
Van bàn s6 
86/BC- 
C11-lTI-IHK 
V.V 

sung báo 
cáo tài chfnh 
nam 2016 và 
báo cáo 06 
tháng närn 
2017 ngày 
17/5/2019 ti 
Van bàn , 
86/BC- 
CTHTHHK 
V.V 

- Báo cáo tài 
chinh näm 
2017 Ngay 
29/3/2018 ti 
van bàn s 
51/BC- 
CTHTHHKV. 
V 
- Báo cáo tài 
chInh 6 tháng 
2018 ngày 
19/7/2018 tai 
van bàn s6 
98/BC-
CTHTHHKV. 
V 

Báo cáo tài 
chlnh narn 
2018 ngày 
14/03/2019 
tai van ban 
S6 43/BC- 
cTHTI-H-IK 
V.V 

- B KHDT. 
- Trung tarn 
CN1T cUa 
B GTVT. 
- Tng cong 
ty BDATHH 
rnin Narn. 
- Website 
COng ty 
HTHHKV V 

- B KHDT. 
- Trung tarn 
CNTT cüa 
B GTVT. 
- Tng cOng 
ty BDATHH 
min Nam. 
- Website 
COng ty 
HTHHKV V 

- B KHDT. 
- Trung tarn 
CNTF cOa 
B GTVT. 
- Tng cOng 
ty BDAT}-IH 
rnin Nam. 
- Website 
Cong ty 
HTHHKV V 

- B KHDT. 
- Trung tarn 
CNTT cUa 
B GTVT. 
- lông cOng 
ty BDATHI-I 
rnin Narn. 
- Website 
COng ty 
HTHHKV V 

09 

Báo cáo chi d 
tiCn ltrcmg, tiCn 
thtr&ng cOn doanh 
nghip 

31/3 cOa iiärn 
liOn sau näm 
thrc hin báo 
cáo 

Bô sung 
Ngay 
17/5/2019 ti 
Van bàn s6 
86/BC - 
CTHTHHK 
V.V 

Ngay 
29/3/2017 ti 
Van bàn s6 
53/BC- 
CTI-ITHI-IK 
V.V 

Ngay 
28/3/2018 tai 
Van bàn s6 
49/BC- 
CTHTHHK 
V.V 

Ngày 
18/3/20 19 ti 
Van bàn s6 
51/BC- 
CTHTHHK 
V.V 

- B KHDT. 
- Trung tam 
CNTF cOa 
BG GTVT. 
- T6ng cong 
ty BDATHH 
rnin Narn. 
- Website 
Cong ty 
l-ITI-Il-IKVV 

- B KHDT. 
- Trung tam 
CNTT cüa 
Bô GTVT. 
- T6ng cOng 
ty BDATI-ll-I 
rnin Nam. 
- Website 
Cong ty 
HTHHKVV 

- B KHDT. 
- Trung tarn 
CNTF cOa 
Bs GTVT. 
- T6ng cOng 
ty BDATI-1I-I 
rnin Nam. 
- Website 
Cong ty 
HTHHKVV 

- B KHDT. 
- Trung tam 
CNn' cüa 
B GTVT. 
- T6ng cOng 
ty BDATHI-1 
miin Narn. 
- Website 
COng ty 
HTI-IHKVV 

10 
Các thông tin phii 
cOng b6 bt 

24 gi d6i v&i 
báo cáo cho Bô 

KhOng cO 
nOn khong 

Ngày 
12/7/2017 

KhOng cO 
nOn không 

Ngày 
03/1/2019 - 

- B KHDT. 
- Trung tam - 

- Website 
COng ty 

f// c5 _4'\g\\ 



Nidungcông 
bo thông 

tin  

Thoi han 
cOngb 

thông tin 

K& qua thirc hin vin bàn gm cong b6 thông tin và 
näm áo cáo 

Hinli thtrc gui cOng bti thông tin 

2016 2017 2018 
01/01/2019 
den nay 

2016 2017 2018 
01/01/2019 
dn nay 

thtrOng GTVT và B 
KHDT; 36 gii 
dE cOng khai 
thông tin 

thrc hin 
cOng bô 

tai vAn bàn 
so 95/BC- 
CTHTHHK 
V.V 

thrc hiên 
cong bô 

ti vAn bàn 
s 01/QD- 
CTHTHHK 
V.V 

CNTF cüa 
B GTVT. 
- T6ng cOng 
ty BDATHH 
min Nam. 
- Website 
Cong ty 
HTHHKVV 

HTHHKV V 

3. Cong ty TNHH Hoa liii hing hal khu vu•rc VII 

Ni dung cong 
bo thông tin 

ThOi han 
cOng 
thongtin 

Kk qua that hin vAn bàn gui cong bt thông tin và 
nAm báo cáo HInh that gm cong b6 thông tin 

Clii cliii 
2016 2017 2018 01/?I/2019 

den nay 
2016 2017 2018 

0h/010I9 
den nay 

01 
Chin ILrc1c 

tri&n cüa doanh 
ngIiip 

05 ngày lam 
vic ké tr 
ngày thrqc phO 
duyt 

KhOng cO 
nan không 
thrc hin 
cong b 

Khong cO 
nén khOng 
thrc hiii 
cOng b6 

Khong CO 

nén khong 
thrc hin 
cong b6 

Không cO 
nén khOng 
thrc hin 
cOng b6 

- - - - 

02 

- 

Kê ho?ch san xuãt 
kinh doanh và dâu 
tu phát triên nAm 
(05) nAm cua 
doanh nghip 

ngày lam 
vièc ké tu 
ngày dtrqc phO 
duyt 

Khong cO 
nén khOng 
thrc hiën 
cong bô 

Khong cO 
nOn khOng 
thrc hin 
cong b6 

Khong CO 

nOn khOng 
thrc hién 
cOng b 

Khong cO 
nOn khong 
thrc hin 
cong b 

- - 

03 

K hooch sOn xuât 
kinh doanh và L 

tu pliát trin liang 
nAni cUa doanh 
nglp 

05 ngây lam 
vic kO tir 
ngày duçrc phO 
duyt và 
khong muon 
han ngày 31/3 
cOa iiAm thc 
hin báo cáo 

Ngày 
20/3/2016 
ti vAn bàn 
s6 
72/CTHTH 
HK.VII 

Ngày 
29/03/2017 
ti vAn bàn 
so 72/BC- 
CTHTHHK 

Ngày 
29/3/2018 
ti vAn bàn 
sO 67/BC- 
CTHTHI-IK 

Ngày 
14/03/2019 
t?i vAn bàn 
sO 44/BC- 
CTHTHHK 

- Website 
COng ty 
HTI-H-IKV 
VII 

- TOng cOng 
ty BDATHI-I 
miàn Nam. 
-Website 
Cong 
HTHHKV 

- B KHDT. 
- Trung tam 
CNTT cOa 
B GTVT. 
- Tong cOng 
ty BDATHH 
mieiNam. 
- Website 
Cong ty 
HTHHKV 
VII 

- B KHDT. 
- Trung tOrn 
CNTT cün 
B GTVT. 
- lông cong 
ty BDATHH 
miMNarn. 
- Website 
COng ty 
HTHHKV 
VII 



Ni dung cong 
bO thông tin 

Thôi han 
cong b 
thôngtin 

Kt qua thyc hin van ban gui c6ng bt thông tin và 
näm báo cão 

Hinh thü'c gui cong b thông tin 
Gliicliu 

2016 2017 2018 0I/?1/2019 
den nay 

2016 2017 2018 
01'91'2019 

dOn nay 

04 

Báo cáo dánh giá v 
két qua thrc hin k 
hoach san xtit kinh 
doanh hang ithm và 
ba (03) narn g&n 
tInh dn narn báo 
cáo 

20/6 cüa nàni 
lien sau iiärn 
thirc hin báo 
cáo 

Ngày 
24/6/2016 
ti van bàn 
sO 
II 5/CTHTH 
HKV.VII- 
TCKT 

Ngày 
05/4/2017 
t01 van ban 
s6 94/BC- 
CTHTHHK 
v•vn 

Ngày 
29/5/2019 
t?i vAn bàn 
s6 101/BC- 
CTHTHHK 
V.VII 

Ngày 
6/6/2019 ti 
vAn bàn s 
94/BC- 
CTHTHHK 
V.VII 

- Tng cOng 
ty BDATHH 
min Nam. 
-Website 
COng ty 
I-ITHHKV 
VII 

- B KHDT. 
- Trung tarn 
CNTT cüa 
B GTVT. 
- Tong cOng 
ty BDATHI-I 
''' Narn. 
- Website 
COng ty 
HTHHKV 
VII 

- B KHDT. 
- Trung tarn 
CN1T caa 
B GTVT. 
- Tong cong 
ty BDATHH 
rnin Narn. 
- Website 
Cong ty 
HTHHKV 
VII 

- B KHDT. 
- Trung tarn 
CNIT cüa 
B GTVT. 
- Tong cong 
ty BDATHH 
min Nam. 

Website 
Cong ty 
HTFIHKV 
VII 

05 

Báo cáo kt qua 
thtrc hin 
nhim vu cOng feb 
và trách nhi4m , 
hi khác (nu Ce) 

20/6 cüa nArn 
Iin sau nArn 
thrc hin báo 
cáo 

Ngày 
20/6/20 16 
t01 vAn bàn 
s 
II 1/CTHTH 
HKV.VH 

Ngày 
16/6/20 17 
t?i vAn bàn 
s6 121/BC- 
CTI-ITHI-EK 
V.VII 

Ngày 
29/5/2019 
t0i vAn bàn 
s6 101/BC- 
CTHTI-11-IK 

Ngày 
6/6/2019 ti 
vAn bàn 
94/BC- 
CTHTI-IHK 

- T&ig cong 
ty BDATHH 
min Nam. 
- Website 
Cong ty 
I-ITHHKV 
VII 

- B KHDT. 
- Trung tarn 
CN1T cCia 
B GTVT. 
- Tng cOng 
ty BDATHH 
rnin Narn. 
- Website 
Cong ty 
HTHHKV 
VII 

- B KHDT. 
- Trung tarn 
CNTT cüa 
B GTVT. 
- Tng cOng 
ty BDATHI-I 
rnin Narn. 
- Website 
COng ty 
HTHHKV 
VII 

- B KI-IDT. 
- Trung thin 
CNTT cüa 
B GTVT. 
- Tang cOng 
ty BDATHI-I 
rnin Nani. 
- Website 
Cong ty 
HTHHKV 
VII 

06 

Báo cáo tInh hinh 
thrc hin sp xEp, 
dôi mi doanh 
nghiêp hang nAin 

31/3 cüa nAm 
lien sati nArn 
thirc hin báo 
cáo 

Ngày 
30/3/2016 
t0i vAn bàn 
s 68/TTr- 
CTHTI-ll-IK 
V.VII 

Ngày 
29/3/2017 
t?i vAn bàn 
s 65/BC- 
CTHTI-If-IK 
V.VII 

Ngày 
19/3/2018 
tii vAn bàn 
s 63/BC- 
CTHTHHK 
V.VH 

Ngày 
14/3/2019 
tii vAn bàn 
s 44/BC- 
CTHTHHK 
V.VII 

- Ttng cOng 
ty BDATHH 
mien Nam. 
-Website 
COng 
HTHHK\' 
VII 

- B KHDT. 
- Trung tarn 
CNTT cüa 
Bt GTVT. 
- TOng cOng 
ty BDATI-IH 
niien Nam. 
- Website 
COng ty 
HTHHKV 
VII 

- Bô KHDT. 
- Trung tarn 
CNTT cüa 
B GTVT. 
- Tng cong 
ty BDATHH 
mien Narn. 
- Website 
COng ty 
HTHHKV 
VII 

- B KHDT. 
- Trung tarn 
CNTT cüa 
B GTVT. 
- Tng cong 
ty BDATHH 
mien Nam. 
- Vebsite 
Cong ty 
HTHHKV 
VII 

07 

Báo cáo thiic 
trang quàn tr và 
ca can t chCrc 
cüa doanh nghiêp. 

20/6 côa nAm 
lien san nArn 
tIirc hiên bàn 
cáo 

Ngày 
20/6/2016 
t?i vAn bàn 
so 
II I/CTHTH 
HKV.VII 

Ngày 
16/6/2017 
ti vAn bàn 
s 121/BC- 
CTHTI-IHK 
V.VJI 

Ngày 
29/5/2019 
ti vAn bàn 
s 101/BC- 
CTHTHI-iK 
V.VII 

Ngày 
6/6/2019 tal 
vAn bàn 
94/BC- 
CTI-ITHHK 
V.VII 

- Tng cOng 
ty BDATHH 
iniCn Nam. 
- Website 
COng ty 
I-ITHHKV 
VII 

- B KHDT. 
- Trung tarn 
CNT1' cüa 
B GTVT. 
- Tng cOng 
ty BDATI-IH 
mien Nam. 

- BO KHDT. 
- Trung tarn 

NTT cüa 
B GTVT. 
- Tng cOng 
ty BDATI-IH 
mien Narn. 

- B KHDT. 
- Trung tarn 
CNTT cüa 
B GTVT. 
- Tang cOng 
ty BDATHI-I 
mien Narn. 



Nidungcông 
bothôngtin 

ThOi hn 
congbo 

thông tin 

Kt qua thc hin van bàn gui cong b6 thông tin và 
nàm bao cáo 

Hlnh thuc girl cong b6 thông tin 
Ghichü 

2016 2017 2018 
01/01/2019 

nay 2016 2017 2018 
01/01/2019 

den nay 
- Website 
COng ty 
HTHHKV 
VII 

- Website 
COng ty 
HTHHKV 
VII 

- Website 
COng ty 
HTHHKV 
VII 

08 

09 

I3áo cáo tài chInh 
sáu (06) tháng và 
bIo cáo tài chInh 
nám cüa doanh 
nghiêp. 

15/8 cüa ,iäm 
báo cáo • 
vài Báo cáO 

tài chInh 6 
tháng; 31/5 
nam Iin sau 
nm báocáo 

- Báo cáo tài 
chinh nãm 
2015 ngày 
221512016. 

- Báo cáo tài 
chlnh näm 
2016 ngày 
17/4/2017. 
- Báo cáo tài 
chinh 6 
tháng nãm 
2017 ngày 
l0/8/20I7. 

- Báo cáo tài 
chlnh näm 
2017 ngày 
12/2/2018. 
- Báo cáo tài 
chlnli 06 
tIáng näm 
2018 ngay 
15/8/2018. 

Báo cáo tài 
chinli nám 
2018 ngãy 
14/3/2019 
ti van bàn 
S 44/BC- 
CTI-LTHHK 
V VII 

-Website 
COng ty 
HTHHKV 
VII 

- Website 
COng ty 
HTHHKV 
VII 

- BO KHDT. 
- Trung tam 
CNTT cüa 
B GTVT. 
- Tng cOng 
ty BDATHH 
min Nam. 
- Website 
Cong ty 
HTHHKV 
VII 

- B KHDT. 
- Trung tam 
CNT'T cüa 
B GTVT. 
- Tong cOng 
ty BDATI-IH 
min Nam. 
- Website 
COng ty 
I-ITI-IHKV 
VII 

Báo cáo ché d 
tiên Itrang, tin 
thuOng cüa doanh 
nghiêp 

31/3 cüa iiãm 
Iin sau iiäm 
th,rc hin báo 
cáo 

Ngày 
30/3/2016 
ti van bàn 
so 68/11'r- 
CTI-ITHI-IK 
V.Vll 

Ngày 
29/3/2017 
ti van ban 
s 65/BC- 
CTHTHI-IK 
V.VII 

Ngày 
19/3/2018 
ti van bàn 
so 63/BC- 
CTHTHI-{K 
V.VII 

Ngay 
14/3/2019 
t0i van bàn 
sO 44/BC- 
CTI-ITHHK 
V.VII 

- lông cong 
ty BDATHH 
min Nam. 
-Website 
COng ty 
HTHI-IKV 
VII 

- B KHDT. 
- Trung tam 
CNTI' cüa 
B GTVT. 
- Tong cong 
ty BDATFIH 
min Nam. 
- Website 
COng ty 
HTHHKV 
VII 

- B KHDT. 
- Trung tam 
CNTT cüa 
B GTVT. 
- TOng cOng 
ty BDATHH 
miOn Nam. 
- Website 
COng ty 
HTHI-IKV 
VII 

- B KHDT. 
- Trung tam 
CNn' cua 
B GTVT. 
- Tong cOng 
ty BDATHH 
niin Nam. 
- Websile 
COng ty 
HTHHKV 
VII 

10 
Các thông tin phài 
cong bO bt 
thuong 

24 giä dOi vài 
báo cáo cho I3 
('T và 
KHDT; 36 g1 
dë cOng khai 
thông tin 

- 

Ngày 
1/7/2017 tai 
vAn bàn sO 
132/C1'HTH 
HKV.VII 

- 

- 

- - 

-BKHDT. 
- Trung tam 
CNfl' cüa 
B GTVT. 
- TOng cOng 
ty BDATI-IH 
min Nam. 
- Website 
COng ty 
HTHHKV 
VII 

- - 



4. Cong ty TNHH Hoa tiêu hing hii kliti vvc  VIII 

Ni dung cOng 
1)0 thông tin 

Thôi han 
cOng 

thôngtin 

I<1 qua thirc hin vin ban gui cong b thông tin và 
näm báotho 

Hmnh thfrc gui cong b6 thông tin 
Ghi chii 

2016 2017 2018 
01/01/2019 

den nay 
2016 2017 2018 

01/01/2019 
dn nay 

01 
Chitn Itrc phát 
triên cOa doanh 
nghip 

05 ngáy lam 
viêc kê tü 
ngay &rqc phê 
duyt 

KhOng Co 
nen khong 
thtrc hin 
cOng bô 

KhOng cO 
nên khong 
tic hiên 
cong bô 

KhOng cO 
nén khôiig 
thirc hin 
cOng b6 

KhOng cO 
nén khong 
thrc hen 
cOng b 

- - - 

02 

Kê hooch san xuât 
kinh doanh 
tLr phat trin 
(05) nãm cüa 
doanh ngIiip 

05 ngày lam 
vic kê tr 
ngày duc phê 
duyt 

Khong Co 

nên khOng 
tIiurc hin 
cong b 

KhOng cO 
nén khOng 
thrc hin 
cOng bé 

KhOng có 
nén khOng 
thrc hin 
cong b 

Khong cO 
nan khong 
thiic hin 
cong b 

- - - - 

03 

Kê hoch san xut 
kinh doanh và du 
ttr phát trin hang 
nArn càa doanh 
ngIp 

05 ngày lam 
k 

ngay duqc 
duyt và 
không mU9n 
hn ngày 31/3 
cüa nArn thtrc 
hin báo cáo 

Ngày 
14/03/2016 
ti ti trinh 
s 66/TTr- 
CTHTI-IHK 
VVIII- 
TCKT 

Ngay 
30/3/2017 
tai vAn bàn 

69/CTHTH 
HKVVIII- 
TCKT 

Ngay 
27/3/2018 
ti vAn bàn 

79/CTHTH 
HKVVHI- 
TCHC 

Ngày 
29/3/2019 
ti vAn bàn 

92/CTHTH 

TCHC 

- Website 
Cong ty 
I ITI-IHKVVI 
ii 

- B K 
hoa?h du tLr 
- TOng cOng 
ty 
BDATHHM 
N 
-Website 
Cong ty 
HTHHKVVI 
II 

- B K 
hoch du tu 
- Tng cOng 
ty 
BDATHHM 
N 
-Website 
COng ty 
HTHHKVVI 
11 

- Bô K 
hoich dau ttr 
- Tng cong 
ty 
BDATHHM 
N 
-Website 
Cong ty 
HTHHKV\'I 
II 

04 

Báo cáo dánh giá v 
k& qua thrc hin kE 
hoch XU kii1i 
doanh hang nAm và 
ba (03) 11Am gAn nhAt 
tInh dn nAm báo 
cáo 

20/6 cOa nãm 
lien sau närn 
thu-c hiên báo 
cao 

- 

Ngay 
30/3/2017 
t0i vAn bati 
so 
69/THT1-I 
1-1KV VIII- 
TCKT 

Ngày 
27/3/2018 
t ,i vAn bàn 
sO 
79/CTHTH 
l-IKvv1H- 
TCHC 

Ngày 
29/3/2019 
ti vAn bàn 
so 
92/CTHTH 
HKVVIH- 
TCHC 

- Bô K 
hoh dAu ttr 
- TOng cong 
ty 
BDATI-IHM 
N 
-Website 
Cong tl 
HTHHKVVI 
IL 

- Bô KO 
hoch dan tu-  
- Tng cong 
ty 
BDATHHM 
N 
-Website 
Cong ty 
HTHHKVVI 
II 

- B Ké 
hoich dâu tLr 
- T6ng cong 

BDATI-IHM 
N 
-Website 
Cong ty 
HTHI-IKVVI 
II 



N)i dung cong 
ho thông tin 

TIiô'i Iipi 
cong b4 
thôngtin 

Kt qua thwc hin van bàn gin cong b thông tin vA 
näm báo cáo 

HInh thüc gin Cong b6 thông tin 
Ghichü 

2016 2017 2018 
01/01/2019 

den nay 
2016 2017 2018 

01/01/2019 
den nay 

05 

Báo cáo kEt qua 
tlWc hin cãc 
nhini vii cOng Ich 
vá trách ithim , 
hii khác (lieu co) 

20/6 cüa 
lien san náni 
thirc hin báo 
CO 

- 

Ngãy 
30/3/2017 

van bàn 
so 
69/CTHTH 
1-IKVVUI- 
TCKT 

Ngày 
27/3/2018 
ti van ban 
so 
79/CTHTH 
1-IKVVIII- 
TCHC 

Ngày 
29/3/2019 
t?i van bàn 
so 
92/CTHTI-1 
HKVVIII- 
TCHC 

- 

- B Ke 
hoh dAu tu 
- Tong cong 
ty 
BDATHHM 
N 
-Website 
COng ty 
HTHHKVVI 
II 

- BO K 
hoch du tir 
- Teng cOng 
ty 
BDATHHM 
N 
-Website 
COng ty 
HTHHKVVI 
H 

- B K 
hooch dan ttr 
- Tng cong 
ty 
BDATHHM 
N 
-Website 
COng ty 
I-ITHHKVVI 
II 

06 

Báo cáo tinh hinh 
thirc hin sp xEp, 
dOi m&i doanh 
nghip hang narn 

31/3 cOa iiAm 
liOn san 
thuc hin báo 
cáo 

- 

Ngay 
30/3/2017 
ti van bàn 
so 
69/cTHT1-1 
HKVVIII- 
TCKT 

Ngày 
27/3/2018 
ti van ban 
sO 
79/CTHTH 
HKVVIII- 
TCHC 

Ngày 
29/3/2019 
ti van bàn 
so 
92/CTHTH 
HKVVIII- 
TCHC 

- 

-BKê 
hoch dAu tir 
- TOng cong 
t)' 
BDATHHM 
N 
-Website 
Cong ty 
HTHHKVVI 
11 

-BKO 
hoach du tu 
- Tong cOng 
ty 
BDATHHM 
N 
-Website 
Cong ty 
HTHI-IKVVI 
II 

-BKe 
hoch dâu ttr 
- TOng cOng 
ty 
BDATHHM 
N 
-Website 
Cong ty 
1-ITHHKVVI 
II 

07 

Báo cáo thtrc 
trang quãn trj va 
ca CaLl t, chrc 
cUa doanh nghiip. 

20/6 cOa 
Ii.n sati n 
thuc hin báo 
cáo 

- 

Ngay 
16/6/2017 
tai van bàn 
so 
I 21/CTHTI-I 
I IKVVHI- 
I'CHC 

Ngày 
08/6/2018 
ti van bàn 
so 
I 30/CTHTI-1 
HKVVIII- 
TCHC 

Ngay 
03/7/2019 
ti van bàn 
so 
166/CTHTH 
HKVV!H- 
TCHC 

- 

-BKO 
hocIi den tLr 
- Tong cOng 
tY 
I3DATHHM 
N 
-Website 
Cong ty 
HTHHKVVI 
11 

-BôKO 
hoach dAu tir 
- Tong Cong 
tY 
BDATHHM 
N 
-Website 
COng ty 
HTI-IHKVV I 
Ii 

-BiKe 
hooch dâti ttr 
- Teng cong 
tY 
BDATHHM 
N. 
-Website 
COng ty 
I-ITI-I H KVVI 
11 

08 

Báo cáo tài chInh 
sáu (06) tháng va 
bào cáo tài chInh 
näm cOa doanh 
iighiip. 

15/8 cOa nArn 
báo cáo dei 
vâi Báo cáo 
tài chinh 6 
tháng; 31/5 
nArn lien sau 
nArn bào cáo 

- Báo cáo tài 
chinh 6 
tháng den 
nAm 2016 
cOng be 
ngày 
20/7/20 16 
- BCTC nárn 
2016 duac 

- BCTC 6 
tháng deu 
näm 2017 
cOng b6 vào 
ngày 
20/7/2017 
- BCTC nàrn 
2017 dLrçxc 
cong b6 vào 

- BCTC 6 
thiang e1 
närn 2018 
cOng b 
ngày 
20/7/2018 
- BCTC nãrn 
2018 cOng b6 
vào ngày 

-BCTC 6 
tháng cieu 
nam 2019 
cong bô vào 
ngày 
17/7/2019 

-Tong cOng 
tY 
BDATI-IHM 
N 
- Website 
Cong ty 
HTHHKVVI 
II 

-Website 
COng ty 
HTHHKVVI 
H 

-Website 
Cong ty 
HTHI-IKVVJ 
II 

-Website 
Cong ty 
HTHHKVVI 
II 



Ni dung cong 
o thông tin 

ThOi hn 
congbo 

thông tin 

Kt qua thin hin vilu ban gui Cong b6 thông tin Va 

nihii báo cáo 
h h gui cong b6 thông tin 

Ghi thu 
2016 2017 2018 

01/01/2019 
dn nay 

20 I 6 
- 

2017 2018 
01/01/2019 

tn nay 
cong b vào 
ngày 
30/3/2017 

ngày 
27/3/2018 

29/3/2019 

09 

Báo cáo the do 
tiên Itrang. tiên 
thtrông cOa doanh 
nghiOp 

31/3 cüa nin 
han sau nâm 
thrc hon báo 
C110 

- 

Ngày 
30/3/2017 

., 

69/cTHTI-I 
I-IKVVllI- 
TCKT 

Ngiy 
27/3/2018 
ti vn bàn 

79/CTHTH 
HKVVIIL- 
TCHC 

Ngày 
29/3/2019. 
ti van bàn 

92/T1-lTH 
I-IKVVIII- 
TCHC 

- 

- B K 
hoach dAu ttr 
- Tng cong 
ty 
BDATHI-IM 
N 
-Website 
COng ty 
HTH1-IKVVI 
11 

- 8 K 
hoach du tu 
- T&ig cOng 
ty 
BDATHHM 
N 
-Website 
Cong ty 
HTHHKVVI 
11 

- B Ké 
hoch du Lu 
- T&ig cOng 
ty 
BDATHHM 
N 
-Website 
COng ty 
HTHHKVVI 
II 

JO 
Các thong tin Phal 
cong bô bt 
thtrOng 

24 gRi d6i v6i 
báo cáo cho B 
GTVT và B 
KHDT; 36 gi 
dC cong khai 
thông tin 

Không cO 
nén khOng 
thrc hin 
cong b 

Khong cO 
nên khOng 
thrc hin 
cong b6 

Không cO 
nén khOng 
thrc hin 
cOng b6 

Không cO 
nên khong 
thrc hin 
cOng b 

- - - 

5. Cong ty TNHH lloa tiêu hang hal khu vuic  IX 

thhh1gch1g 
bothOng tin 

Thôi han 
cOngbó 
thông tin 

Kt qua tliyc hin viln ban gui cong b6 thông tin Wi 
nárn báo cáo 

Hinh thtrc gui cong b thông tin 
(.111 chu 

2016 2017 2018 
01/01/2019 

nnay 
2016 2017 2018 

01/01/2019 
dn nay 

01 
Chin ltrçc phát 
triên ctia doanh 
nghiep 

05 ngày lam 
vi.c kê t0 
ngày dtrçic phO 
duyt 

KhOng cO 
nOn khong 
thrc hin 
cOng b 

Khong cO 
nOn khOng 
thtrc hitn 
cong b6 

Không cO 
nOn khOng 
thrc hiOn 
cong be 

Khong có 
nOn không 
thrc hiOn 
cong b6 

- - - - 

02 

KO hoach San xuãt 
kinh doanh và dâu 
Lu phát triên Hi 

(05) iiáiu cUa 
doanh nghip 

ngãy lam 
vic kO tr 
ngày dtrc phO 
duyt 

Khong cO 
nOn không 
thrc hin 
cong be 

Ngày 
02/10/2017 
ti Van bàn 
sO 261/QD- 
CTHTHHK 
V IX 

Dâ thçrc hiOn 
cong be 
thông tin 
nAm 2017 

Dã thuc hin 
cong bó 
thOng tin 
11am 2017 

- - Website COng 
ty' HTI-ll-JKV 
lx 

- Website 
Cong ty 
HTHHKV 
lx 

- Website 
Cong ty 
HTHHKV 
Ix 



Stt 
NiduI1gc011g 
b thông tin 

Thoi hn 

cngb 
thông tin 

Kt qu thyc hin van ban gui cong bó thông tin và 
näm báo cáo Hlnh thfrc gui cong b thông tin 

c1; ci, 
2() 16 2017 2018 

01/01/2019 
en nay 

2016 2017 2018 
01/01/2019 

dn nay 

03 

K hooch san xut 
kinh doanh và du 
ttr phát trien hông 
näm cüa doanh 
nghiep 

05 ngáy lam 
vic kê tü 
ngày dLrqc phê 
duyt và 
khOng muon 
han ngày 31/3 
côa näm thrc 
hin báo cáo 

- 

Ngay 
30/3/2017 ti 
Van bàn s 
77/BC- 
CTHTHHKH 
V IX 

Ngay 
14/3/2018 ti 
Van bàn sO 
78/BC- 
CTHTI-11-IKI-1 
V IX 

Ngày 
20/3/2019 tji 
Van bàn so 
113/BC- 
CTHTHHKH 
V IX 

- 

- Bô KFIDT. 
- T&ig cong 
ty BDATHH 
min Nam. 
- Website 
COng ty 
HTHHKV 
Ix 

- B KI-IDT. 
- lông cong 
ty BDATHI-1 
mien Nam. 
- Website 
Cong t) 
HTHHKV 
Ix 

- B KHDT. 
- Trung tam 
CNTT cüa 
B GTVT. 
- T.ng cOng 

BDATHH 
min Narn. 
- Website 
COng ty 
HTHHKV 
Ix 

04 

Báo cáo dánh giá v 
kt qua thrc hin k 
hoach san xu& kinh 
doanh hông nArn và 
ba (03) nAm gEn nlit 
tinh dn nAm bàn 
cáo 

20/6 ciia näm 
Iin nm 
thçrc hin báo 
CO 

- 

Ngày 
30/6/20 17 ti 
VAn bàn 
J65/THTI1 
HKV IX 

Ngày 
05/6/2018 ti 
VAn bàn sO 
146/BC- 

THTHHK 
V LX 

Ngay 
19/6/2019 tii 
VAn bàn sO 
230/BC- 
CTHTHHK 
V IX 

- 

- B( KHDT. 
- TOng cOng 
ty BDATHI-I 
miEn Narn. 
- Website 
Cong ty 
HTHHKV 
IX 

- B KHDT. 
- lông cOng 
ty BDATHH 
mien Nam. 
- Website 
Cong ty 
HTHHKV 
IX 

- B KI-IDT. 
- Trung tarn 
cwrr cüa 
B GTvT. 
- 16ng Cong 
ty BDATHH 

Nani. 
- Website 
COng ty 
HTHHKV 
Ix 

05 

Báo cáo kEt qua 
thrc hin các 
nhirn vy cong ich 
và trách nhim xA 
hi khác (neu co) 

20/6 cOa nAm 
liEn sau nãm 
th,rc hin báo 
cáo 

Ngày 
30/6/2017 tLI 
VAn bàn so 
I65/CTHTH 
HKV IX 

Ngày 
05/6/2018 ti 
VAn bàn s 
146/BC- 
CTJ-ITHHK 
V LX 

Ngay 
19/6/2019 t 
VAn bàn sO 
230/BC- 
CTHThHK 
V IX 

- 

- Bô KHDT. 
- T6ng cong 
t' BDATHH 
miEn Narn. 
- Website 
COng ty 
HTHFIKV 
IX 

- B KHDT. 
- lông cong 
t' BDATHI-1 
miEn Nam. 
- Website 
Cong t) 
HTHHKV 
IX 

- BO KHDT. 
- Trung tam 
CNT1' cOa 
B GTVT. 
- Tng cOng 

BDATHH 
miEn Nam. 
- Website 
Cong ty 
HTI-IHKV 
IX 

i r 1 I -< 
I:i 



Ni dung cong 
bo thông tin 

ThOi hn 
A congbo 

thông tin 

Kt qua thi hin yin bin gui cong bó thông tin vi 
nim bio cáo HInh thuc gui cong b(i thông tin 

Ghichü 
2016 2017 2018 

01/01/2019 
cien nay 

2016 2017 2018 
01/01/2019 

den nay 

Báo cáo tInh hInh 
thrc hién sap xép, 
dOi rnài doanh 
nghip hang nám 

31/3 cüa närn 
liOn san närn 
thuc hin báo 
cáo 

KhOiig cO 
nên khong 
thuc hin 
cOng bô 

Không cO 
nén khOng 
thrc hin 
cOng b6 

Ngãy 
14/3/2018 ti 
Van ban S6 
78/BC- 

THTHHK 
VIX 

Ngày 
20/3/2019 ti 
Van bàn S6 
113/BC- 
CTHTHHK 
VIX 

- - 

- B KHDT. 
- Tng cOng 
ty BDATHH 
rnin Nam. 
- Website 
COng ty 
HTHHKV 

- BO KHDT. 
- Trung tarn 
CNTT cüa 
B GTVT. 
- T6ng cong 
ty BDATHI-1 
min Narn. 
- Website 
COng ty 
HTHHKV 
IX 

— 

07 

Báo cáo th,.rc 
trng quãn tn Va 

c cau tO chic 
cüa doanh nghip. 

20/6 cOa nàm 
lien san narn 
thuc hin bão 
cáo 

- 

Ngày 
30/6/2017 t?i 
Van bàn s6 
165/THTH 
HKV 

Ngày 
05/6/2018 ti 
Van bàn s6 
78/BC- 

11-IHI( 
V IX 

Ngay 
19/6/20 19 ti 
Van bàn s6 
230/BC- 
CTHTHHK 
V IX 

- 

- B KHDT. 
- T6ng cong 
ty BDATHH 
min Narn. 
- Website 
COng ty 
HTHHKV 

- B KI-IDT. 
- T6ng cong 
ty BDATHH 
min Nam. 
- Website 
Cong ty 
HTI-1I-IKV 

-BKHDT. 
- Trung tarn 
CNTF cüa 
B GTVT. 
- T6ng cOng 
ty BDATHH 
mien Nam. 
- Website 
COng ty 
HTHHKV 
IX 

0$ 

Báo cáo tãi chInh 
sáu (06) tháng và 
báo cáo tài chInh 
näm cOa doanh 
nghitp. 

15/8 oüa närn 
báo cáo d6i 
vài São cáo 
tài chInh 6 
tháng; 31/5 
narn lien sau 
näm báo CO 

- Báo 
ciiinli 6 
tháng dAu 
nam 2016. 

- Báo cáo tãi 
chInh näm 
2016 
-Báo cáo tài 
chinh 6 
tháng dâu 
närn 2017 

-Báo cáo tãi 
chlnh 2017- 
26/2/2018. 
-Báo cáo tài 
chInh 6 
tháng 2018- 
28/2/2018 

- São cáo tài 
chInh 2018- 
15/2/2019. 
- Báo CO tãi 
chInh 6 tháng 
dâu nAin 2019 

t?i  Van bàn so 
255/BC- 
CTHTHHKV 
IX- Ngay 
15/7/2019 

- B KHDT. 
- Trung tam 
CNT1' cOa 
B GTVT. 
- T6ng cong 
ty BDATI-11-1 
min Nam. 
- Websitc 
COng ty 
HTHHKV 

- B KHDT. 
- Trung tam 
CNTT cüa 
B GTVT. 
- T6ng cOng 
ty BDATI-IH 
rnin Nam. 
- Website 
Cong ty 
HTHHKV 
IX 

- B KHDT. 
- Trung tam 
CNTT cüa 
B GTVT. 
- T6ng cOng 
ty BDATHI-1 
min Nam. 
- Website 
COng ty 
HTHHKV 
IX 

- B KHDT. 
- Trung tam 
CN1'T cüa 
B GTVT. 
- T6ng cOng 
ty BDATHH 
min Nam. 
- Website 
Cong ty 
HTHHKV 
IX 

D xuât 
Cong bO 
thông tin 
b sung 

Báo cáo ch 
liOn krong, tién 
thuàng cüa doanh 
nghip 

31/3 cua iiam 
liOn sau näm 
thrc hin báo 
cáo 

- 

Ngày 
14/3/2017 
t?i Van bàn 
S6 60/ BC- 
CTHTI-IHK 

Ngày 
14/3/2018 
t01  Van bàn 
S6 78/BC- 
CTI-ITI-I1-IK 

Ngay 
20/3/2019 
ti Van bàn 
s6 113/BC- 
CTHTI-IHK 

- 

- B KHDT. 
- Trung tarn 
CN1T cOa 
B GTVT. 
- T6ng cong 

- B KHDT. 
- Trung tarn 
CNTT cüa 
B GTVT. 
- T6ng cOng 

- B KHDT. 
- Trung tarn 
CNTT cüa 
B GTVT. 
- T6ng cOng 



NI (lung cong 
bo thông tin 

ThOi hn 
cong bô 

thOiig tin 

Két qua thic hién van ban gui Cong b6 thông tin Va 
nam báo cáo 

HInh thüc girl cong h thông tin 

Clii chu 
2016 2017 2018 

01/01/2019 
ctn nay 

2016 2017 2018 
01/01/2019 

dn nay 
V ix v ix V IX ty BDATHI-I 

inin Nain. 
- Website 
Cong ty 
IITHHKV 
IX 

ty BDATHH 

inin Nam. 
- Website 
Cong ty 
HTHi-IKV 
IX 

tp BDAT}-iH 

inin Narn. 
- Website 
COng ty 
1-111-11-1KV 
IX 

10 
Các thông tin phai 
cOng bô bt 
thLrng 

24 giOr d6i vji 
báo cáo cho Bi 
GTVT và B 
KHDT; 36 gi 
d cong khai 
thông tin 

- 

Ngày 
30/6/2017 
ti Van bàn 
sO 165/ 
CTHTI-II-IK 
V IX 

-Ngày 
27/12/2018 
ti Vila bàn 
sO 
321/CTHTH 
HKV IX. 
-Ngay 
27/12/2018 
ti van bàn 
sO 3201QD- 
CTHTI-IHK 
V IX 
-Ngày 
14/3/2018 
t0i van bàn 
sO 78/BC- 
CTHTHHK 
V IX-TCHC 

Ngày 
10/01/2019 
tai Van bàn 
so 23/QI) 
CTHTL-H-LK 
V IX 

- 

- Bô KI-IDT. 
- TOng cOng 
ty BDATI-I1-I 
rnin Narn. 
- Website 
COng t)' 
l-iTHI-IKV 
IX 

- B KI-IDT. 
- Trung tarn 
CNTT cüa 
B GTVT. 
- Tng cong 

' BDATI-IH 
rnin Narn. 
- Website 
Cong ty 
HTHi-iKV 
ix 

- Website 
Cong ty 
HTHHKV 
IX 
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