
BO GIAO THÔNG VAN TAT 
TONG CONG TV BAO DAM 

AN TOAN HANG HA! MIEN NAM 

s&3 5  /QD-TCTBDATHFIMN 

CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VI1T NAM 
Dc Ip-  Ty' do- Hnh phñc  

Ba R/a- Ving Tàu, ngay'IOthang12nam 2019 

QUYET B!NH 
Ban hành Quy d1nh tiêu chuãn chirc danh Iãnh do, quãn I ti 

Tong cong ty Bão dam an toãn hang hal min Nam 

HO! BONG THANH VIEN 
TONG CONG TV BAO DAM AN TOAN HANG HA! MIEN NAM 

Can ci1r Quyt djnh s 1099/QD-BGTVT ngày 27/5/2011 cüa B tru&ng Bô 
Giao thông vn tâi ye vic thành 1p Cong ty mc - Tong cOng ty Báo dam an toàn 
hang hãi mien Nam; 

Can cl.r Quyêt djnh so 1629/QD-BGTVTngày 26/5/2016 cüa B trithng B 
Giao thông vn tâi v vic phê duyt Diêu 1 to chüc và hot dng cüa Tong cong 
ty Bâo darn an toàn hang hâi mien Nam; 

CAn cir Quyt djnh so 748/QD-BGTVT ngây 02/5/20 19 cüa Bô tru'&ng B 
Giao thông vn tâi Vê vic Ban hành Quy djnh tiêu chuAn chtrc danh lãnh dao, 
quàn 1 các co quan, dan v trirc thuc Bô Giao thông vn tãi; 

CAn Cu Cong vAn s 356-CV/DU, ngày 06/11/20 19 cua Ban Thuèng v Bang 
ày Tong cOng ty Bâo darn an toàn hang hãi mien Narn ye vic thông nhât thông 
qua cac vAn bàn quy djnh ye Cong tác can b; 

CAn c1r Nghj quyt s 128/NQ-HDTV ngày 04/12/20 19 cua Hi dng thành 
viên lông cOng ty Bào dam an toàn hang hài mien Nam ye vic thông nhât thông 
qua các vAn bàn quy djnh v cOng tác can b; 

Theo d nghj cua TruOT1g phông TCLDTL Tong cOng ty, 

QUYET IMNH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay "Quy tjnIz lieu cli un char da,ili 
Ian/i 1çio, quán Ij9" ti Ttng cong ty Bão darn an toàn hang hài rnin Narn. 

Diêu 2. Quyêt djnh nay có hiu 1irc k tir ngày k. 

- Quyt djnh nay thay th Quyt djnh so 2814/QD-TCTBDATHHMN ngày 
30/9/20 16 cua Tong cOng ty Báo dam an toàn hang hãi min Nam. 

- Trong qua trinh t1c hin, Quy djnh nay sê du9'c sira dOi, b sung hoàn thin 
cho phü hcp vii yêu cu thrc tê cua lông Cong ty. 
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Diêu 3. Thânh viên Hi dng thành viên, Tng giárn dc, các Phó Tng giárn 
dc, K toán tru'&ng, Chánh Van phông, Trithng các Phông, Ban, Tram, Chi nhánh 
Tong cong ty; Giárn dc các dan vj hch toán phii thuc; Chü tjch, Giárn dc, 
Kiêm soát viên các cong ty TNHH MTV; Ngui dai  din phn vn cüa Tng cOng 
ty tai  các cOng ty c phn thuc Tng Cong ty Bâo dam an toàn hang hâi rnin Nam 
can cir pharn vi nhirn vi chlu trách nhim thi hành Quyt djnh này./.— 

TM.HQI BONG THANH VIEN 
TRACH HBTV 
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ch Blnh Hung 

No'! ,z1zIn: 
- Nhir diêu 3; 
- Dãng üy Tng cong ty (b/c); 
- Kiêrn soát viên Tong cOng ty; 
- Cong doàn, DTN T6ng cong ty; 
- Các cty cô phân Co von cüa lông cong ty; 
- tPublic, Website Tong cong ty; 
- Lixu VT-VP, P.TCLD-TL(3). 
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BQ GIAO THÔNG VN TAI CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TONG CONG TY BAO DAM Dc lip- Tir do- Hnh phüc 

AN TOAN HANG HAl MIEN NAM 

QUY DJNH 
Tiêu chuãn chác danh Iãnh do, quãn 1 tii 

Tong cong ty Bão dam an toàn hang hal min Nam 

(Ban han/i kè,n theo Quylt djnh so 35/QD-TCTBDA THHMN ngày/'0  /12/2019 
cza H5i dng thành vién Tcing cong ty Báo darn an toàn hang hái rnin Narn) 

Chuong I 
QUY D!NH  CHUNG 

Diêu 1. Phm vi diêu chinh và dôi tu'çrng áp dyng 

1. Quy djnh nay quy djnh v tiêu chuAn các chüc danh lãnh dao,  quân 1 thuc 
thrn quyn quãn 1 cüa TSng cong ty Bâo darn an toàri hang hãi min Narn. 

2. Quy djnFI nay duc áp ding tai  Tng cong ty Bâo dam an toàn hang hãi 
mien Narn. 

Diêu 2. Giãi thIch tir ngfr 

1. Trong quy djnh nay, tiêu chuAn chirc danh lành dao,  quân 1 ti Ttng cong ty 
bao gm: 

a) Tng giám dc, Phó Tng giám dc, K toán truOng Tong cong ty. 

b) Tri.r&ng phông, Phó Tru&ng phông và tuang duang (grn: Chánh Van 
phèng, Phó Chánh Van phông, Tnthng, Phó các phông nghip vii Tong cOng ty; 
Giárn dc, Phó Giám dc các dun vj bach  toán ph thuc Tng cong ty); 

Tram tru&ng, Tram phó tram  Y t; Tram  trithng, Tram phó tram  Thông tin 
Tng cong ty; Tru&ng phOng, Phó Tnràng phông nghip vii các dun vj hach  toán 
ph thuc. 

c) Chü tjch, Giám dc, Kirn soát viên, Phó giám dc, K toán tru&ng các 
cong ty TNHH MTV 100% vn nhà nuâc thuc Tong cong ty. 

d) Ngithi dai  din phn vn gop cüa Tong cong ty tai  các cong ty c ph.n. 

2. TrInh d ngoi ngü: Là trInh d duc quy djnh tai  Thông tu sO 
01/2014/TT-BGDDT ngày 24/01/2014 cüa B Giáo diic và Dào t?o  ban hành 
khung nãng 1irc ngoi ngr 6 bc dânh cho Vit Nam (di vó'i 05 ngoi ngQ thông 
dung grn Anh, Pháp, Nga, Trung, Drc) hoc tuong duong theo quy djnh. 

Ngithi có nãng lirc ngoai ngü trong các tnr?rng hçp sau thI khOng cn chimg 
chi ngoi ngü nêu tai  Quy djnh nay, bao grn: 
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- Co bng t& nghip di h9c, thac si, tin si do ca sâ giáo diic nuOc ngoài cp 
duc cong nhn theo quy djnh; hoc du'gc dào t?o  trong nithc nhung chtrang trInh 
hoc dugc giãng dy hoàn toàn bang mt trong các ngoi ngü thông ding. 

- Co b.ng tt nghip di hçc ngành ngôn ngü di vi mt trong các ngoi ng 
thông diing. 

Nguii CO nãng hrc ngoi ngQ duc c.p các chng chi ting Anh quc t nhu: 
Toeic, IELTS, TOEFL thrcic phiên theo hai bang quy chun trInh d ban hành kern 
theo Quyt djnh s 66/2008/QD-BGTVT ngày 02/12/2008 cüa B Giao dc và dào 

tao. 

3. Sà diing thành thao may tInh và các trang thit bj van phOng phic vi cho 
cong tác: Là cO chimg chi tin h9c vâi trInh d dat  chun k9 nãng sfr ding cOng 
ngh thông tin ca bàn theo quy djnh tai  Thông tu s 03/2014/TT-BTTTT ngày 
11/3/2014 cüa B Thông tin và Truyn thông quy djnh Chuân k9 nãng sr diing 
cong ngh thông tin và tiiong duang. 

Diu 3. Nguyen tc áp ding 

1. Trithng hçip Quy djnh nay khOng quy djnh hoc quy djnh diu kin, tiêu 
chun chüc danh lãnh dao,  quán 1' thp han so vi quy dnh cüa Pháp 1ut chuyên 
ngành thI áp diing theo quy djnh cüa Pháp 1ut chuyên ngành do. 

2. Di vói van bang, chirng chi do Ca sà giáo dc nuOc ngoài cap thI phài 
duc cong nhn theo quy djnh. 

Chu'o'ng II 
TIEU CHUAN CHUC DANH LANH JJiO, QUAN LY 

Mçic 1 

TIEU CHUAN CHUNG 

Diu 4. Tiêu chuãn chung 

1. Phm chat chInh tn: 

a) Trung thành vci igi Ich cüa Dáng, cña quc gia, dan tc và nhân dan; kiên 

dnh chü nghia Mac — Lê ni tu tuóTlg H ChI Minh, rnic tiêu, 1' tuOng v dc l.p 

dan tôc, chü nghia xa hi và dumg kM dM rnri cOa Dãng. 

b) Co lap truO'ng, quan dirn bàn linh chInh trj vüng yang, không dao dng 
trong bat cü tInh hung nào; kiên quyt du tranh bão v Ci.rang linh, thrOng Iti 

cüa Dãng, Hin pháp và pháp 1ut cüa nhà nuóc. 

c) Co tinh thn yêu niróc nng nan, dt igi Ich cüa Dàng, quc gia, dan tc, 
nhân dan, 19'i Ich tp th len trên Igi ich cá nhân; chip hành nghiêrn sir phân cong 
cüa th chtrc và hoàn thành nhim vi dugc giao. 
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2. Do düc, lôi song và thirc kS'  1ut: 

a) Gt.rcing mu v do drc, 1i sOng, Co phãrn cht d?o  dirc trong sang; lOi 
sng trung thrc, khiérn tn, chân thành, giãn dj; c.n, kirn, hem chInh, chi cong vO 
tu. 

b) Tarn huyt và có trách nhim vi cong vic; có tinh th.n doàn kit, xay 
drng; thuang yêu dng chI, dông nghip trong Tong Cong ty. 

c) Kiên quyt chng tharn nhüng, vii lçii, lcii ich nhórn; tuân thu và thrc hin 
nghiêrn các nguyen t.c t chirc, k' 1ut cOa Dáng, nhât là nguyen tc tp trung dan 
chü. 

Diu 5. TrInh d và kinh nghim cong tác 

1. Co trInh d chuyén môn, 1 1un chinh trj dáp 1rng yêu câu, nhim vi duçic 
giao và theo quy djnh cüa Dâng, Nba nuàc; trInh d ngoi ngir, tin h9c can thit Va 
phühçip. 

2. Co kinh nghirn t1c tin, hiu bi& nghip vi cüa lTnh vlrc chuyên rnôn, 
nhim vl:I thrcic phân cOng; có kinh nghirn Iãnh d?o,  quail l, diu hành. 

Diêu 6. Ye nãng Iirc và uy tin 

1. Co tt.r duy di mâi, cO tm nhIn, phung pháp lam vic khoa h9c; cO nãng 
hrc tng hqp, phân tIch và dr báo. Co nãng hrc thrc tin, nãrn chãc và hiéu biêt ca 
bàn tInh hInh thrc t nhm ci th hóa và t chi:rc thirc hin CO hiu qua các chü 
truang, chInh sách cüa Dãng và Nhà nixóc. 

2. Co khá näng nghiên c1ru, tham gia xây drng các van bàn quy phrn pháp 
1ut; tharn irnru hoch djnh chin lirçc quán l vT mô và d xut các giái pháp, 
phuong pháp thrc hin v linh vrc chuyên môn, chuyên ngành, phic vii cho hot 
dcng san xut - kinh doanh cüa Tong cong ty. 

3. CO khã näng quy tii và phát huy sirc rnnh tng hqp cüa tp th& cá nhân; 
dugc dàng viên, can b Cong nhân viên ngi.thi lao dng trong Tng cong ty tin 
tuâng, tin nhirn. 

Diu 7. Ye các diCu kiên khác 

1. Vê süc khOe: Co dü s1rc khOe bào darn yêu cu cOng tác. 

2. V d tuôi: Tui b nhirn 1.n du phãi darn bão dü tuôi dê cOng tác tr9n 
môt nhiêrn ks'. 

3. Không trong thi gian crn dam nhim chirc v, xem xét xir 1 k' 1ut, diêu 
tra, truy t, xét xir, chip hành hInh pht tü hoc dang trong thai gian thi hành quyêt 
djnh k' lut tir hInh thirc khiên trách trâ len. 

4. Di v&i môt s chüc danh ci th thI can b cn phãi dáp ung dÀy dü tiêu 
chuân theo các quy djnh cüa pháp 1ut chuyên ngành (nu co) và theo các tiéu 
chun ci th quy djnh t?i  mi1c 2, 3, 4, 5 cüa Quy djnh nay. 
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5. Tri.thng hcip dc bit, do yêu cu cong vic vâ tInh hmnh thirc t v cong tác 
can b, nu can b chua dü tiêu chun, diu kin b nhirn, b nhim lai  theo quy 
djnh thI cp có thm quyn b nhim, b thim lai  xem xét tmg tnràng hcrp Va 
hoàn cãnh cii. th& 1y kin bang van bàn cüa Ban Thix&ng v Dâng ày (hoc Ban 
Chip hãnh Dáng b) d xern xét quyt dinh. 

6. Nhn sr duqc giâi thiu b nhim phâi duc quy hoach vào chüc danh b 
nhim hoc tuang txang &rcmg tr& len. Nu nhãn sr dxcic gid thiu b nhim 
chi.ra có trong quy hoch nhung thirc sr Co näng hrc thrc tin và phm chit dao 
düc t&, cO uy tin cao trong Dãng, trong dan vj, có dü süc khOe d hoàn thành t& 
nhim v thI cüng cO th xem xét b nhim tmng hqp nay phái &rçlc Dãng ày, 
cp có th.m quyn b nhim xem xét, quy& djnh. 

Miic 2 

TIEU CHUAN vA DIEU KIN CU THE oOi Vn CHUC DANH 

TONG GIAM DOC, PRO TONG GIAM oOc vA KE TOAN TRIYNG 
TONG CONG TY 

Diu 9. Chfrc danh Tng giárn dc Tong cong ty 

1. TrInhd: 

a) T& nghip tr dai  h9c ira len các chuyên ngành, linh virc phic vi cong tác 
quãn l, diêu hành. 

b) T& nghip l lun chInh trj cao cp. 

c) Co trInh d ngoi ngU bc 3 hoc tl.rang dixcrng 01 ngoi ngti thông diing. 

d) Sü dimg thành thao may tInh và các trang thit bj vn phOng phvc vi cho 
cong tác. 

2. Co thi gian cOng tác tü dü 05 näm tr& len trong ngành hoc llnh vrc có 
lien quan. 

3. Bang viên Bang cong san Vit Nam. 

4. Tiêu chun khác theo quy dinh  cüa pháp 1ut và Diu l Tng cong ty. 

Diu 10. Chu'c danh Phó Tng Giám ctc Tng cong ty 

1. TrInh d: 

a) T& nghip tü di h9c tra len các chuyên ngânh, 11th v1rc phiic vii cong tác 
quân l, diêu hành. 

b) T6t nghip l 1un chInh trl trung cp trà len. 

c) Co trInh d ngoi ng bac 2 hoc tuong duong 01 ngoai ngU thông diing. 

d) Sr ding thành thao may tInh và các trang thi& bj van phông phic vii cho 
cong tác. 

6 



2. Co thai gian cong tác t& dü 05 nãrn tr0 len trong ngãnh hoc linh virc có 

lien quan. 

3. Dãng viên Dáng cong  san Vit Narn. 

4. Tiêu chuân !dác theo quy djnh cüa pháp 1ut Va Diêu 1 Tong cong ty. 

lJiêu 11. Chü'c danh Kê toán tru'öng Tong cong ty 

1. TrInh dO: 

a) Tot nghip di h9c tth len các chuyên ngânh tâi chInh, kê toán, kiêrn toán. 

b) Tot nghip 19 1un chInh trj trung cp trô len. 

c) Co chirng chi bi duO'ng k toán tnrO'ng theo quy djnh. 

d) Co trInh d ngoti ngQ bc 2 hoc tuong du'ang 01 ngo1i ngti' thông ding. 

e) Sr ding thành tho may tInh và các trang thit bj van phông phi.ic vii cho 

cong tác. 

2. Co thi gian cOng tác trong linh viic tâi chInh kê toán t1r dü 05 näm trO len. 

3. Dãng viên Dãng cong san Vit Narn. 

4. Tiêu chuân khác: 

a) Các tiCu chun quy djnh tti khoân 1, Ditu 51 ciia Lut K toán. 

b) Không thuc dM t1rgng nhng ngu'i khOng thrcic lam kê toán theo quy 

dinh tai Diu 52 cüa Luât Kê toán. 

c) Các tiêu chun khác theo quy djnh cüa Pháp 1ut vâ Diéu i Tong cong ty. 

5. Tru'ông h9p Tong cOng ty chua b nhim dugc Kê toán truO'ng thI thirc 

hiên bé trI nguôi phu trách k toán nhung không qua 12 tháng. 

Muc 3 

TIEU CHUAN VA DIEU KILN CU THE DO! vOl CHUC DANH 
TRIIONG, P110 CAC PHONG, BAN, TRJM TONG CONG TY; GIAM 

DOC, PHO GIAM DOC, TRUNG PHO CAC PHONG BAN CAC DOTN VI 
HCH TOAN PHU THUQC CUA TONG CONG TY 

Diêu 12. Cht'ic danh TrtrOng các phông, ban, trni nghipvi TOng cong 
ty và tu'ong duoiig; Giám doe các don v hch toán phi thu)c TOng cong ty 

1. TrInh do: 

a) Tot nghip di h9c trO len các chuyén ngành, 1mb virc phic vi cOng tác 
quãn 19, diu bành. 

b) Tot nghip 19 1un chInh trj trung cp trO len (Trij chrc danh: Trirn Truông 
Trm Y tê, Tram tru'Ong Tram Thông tin). 

c) Co trInh d ngoii ngu b.c 2 ho.c thong duog 01 ngoi ngu thông diing. 
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d) Sr ding thành thao may tInh và các trang thit bj vAn phông phiic vii cho 
cong tác. 

2. Co th&i gian cong tác It nht tr dü 05 nãm trd' len trong ngành hotc linh 
vrc có lien quan. 

3. Dãng viên Dâng cong  san Vit Nam. 

4. Tiêu chun khác: 

a) Di vâi ch'Crc danh Tru&ng phông An toàn hang hãi, K thi4t:  Yêu cu 
trInh & di h9c tth len các chuyên ngành khi K5 thut và có kinh nghim hoat 
dng trong lTnh vrc hang hâi ti thiu 05 nAm. 

b) Di vâi chüc danh Trtr&ng tr?m Y t& Yêu cu trInh d di h9c tth len 
chuyên ngành Bác s5 da khoa, Bác s5 chuyên khoa. 

Nm vüng chü tnrong, chInh sách cüa Dàng, pháp 1ut cüa Nhà rnthc và quan 
dim cüa ngành Y t; hiu bi& các vAn ban quy phm pháp 1ut v 11th vilc chuyên 
môn, ye cong tác bâo v, chAin soc và nãng cao sirc khôe ngixii lao dng. 

c) D& vri chüc danh Tniâng trm Thông tin: Yêu cu trInh d dai  h9c trô' len 
Cong ngh thông tin, Din t1r vin thông hoc các chuyên ngành có lien quan. 

Hiu bi& v& mng luOi thông tin vô tuyn din cüa Ngành, cüa Tng cong ty 
dang quãn l. 

d) E)i vâi chüc danh Truing phông An toàn hang hâi, Hqp tác quôc tê và 
quãn l boa tiêu: Yêu c&u cu trInh d ngoai ngft bc 3 hoc tuclng &rang 01 ngoi 
ngt thông diing. 

d) Tiêu chun khác theo quy djnh cüa pháp lust  và Eiu l Tng Cong ty. 
9 S Dieu 13. Chu'c danh Pho Trirong phong cac phong, ban, trim nghiep vii 

Tng cong ty; Phó Giám dc các don vj hch toán phii thnc Tng cong ty 

l.TrInhct: 

a) T& nghip dai  hQc trä len các chuyên ngành k thut, kinh t, llnh vrc 
phic v%l cong tác quán l, diu hành (Tth Tram phó: Tram Y th và Tram Thông 
tin). 

b) Co trInh dO ngoi ngt bc 2 hoc tuang dung 01 ngoai ng thông diving. 

c) Sr diing thành thao may tInh và các trang thit bj vAn phOng phic vi cho 
cong tác. 

2. Co th&i gian cOng tác tü dü 03 nAm tr& len trong ngành hoc 11th virc có 
lien quan. 

3. Dang viên Dãng cong san Vit Narn. 

4. Tiêu chun khác: 

a) Di vi chüc danh Phó Trithng phOng An toãn hang hâi, Hcip tác quc t 
và quãn 1 hoa tiêu: yêu cu cu trInh dO ngoi ngü bc 3 hoc ttxang duing 01 
ngoi ngi't thông diing. 
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b) Di vói chirc danh Trrn phó Trrn Y t: yêu cãu trInh d trung cap trâ len 
chuyên ngành 1mb vrc y tê. 

c) Dôi vri chrc danh Phó Truâng phông Tài chInh k toán: Yêu c.0 trInh d 
di h9c trâ len cbuyên ngành Tài chInh, Kê toán, Kiêm toán. Co kinh nghip lam 
cong tác tài chInh k toán 03 nãrn. 

d) Tiêu chu.n khác theo quy djnh cüa pháp lut và Diu i Tong cong ty. 

Diu 14. Truô'ng, Phó Trtrông các phông nghip vu các don vl hch toán 
phii thuc Tong cong ty 

1. TrInh do: 

a) Tot nghip di h9c tr& len các chuyên ngánh k' thut, kinh t, 1mb vi.rc 
phic v1j cong tác quãn l, diu hành. 

b) Co trmnh d ngoi ngQ bc 2 hoc ttrcrng &rcing 01 ngoi ngu thông ding. 

c) Sü diing thành thao may tInh và các trang thiêt bj van phông phiic vii cho 
cong tác. 

2. Co thi gian cOng tác It nhât tir dü 03 nAm tr& len. 

3. Tiêu chuân khác: 

a) Di vth chirc danh Tnthng phèng K5' thut, Hâi do phãi tot nghip di h9c 
trâ len có chuyên ngânh v k thut và có kinh nghim hot dng trong linh virc 
hang hái tôi thiêu 05 nàm. 

b) ThM vài Tri.r&ng, Phó phàng Tài chInh k toán: 

- T& nghip dai  hQc trâ len chuyên ngành tài chInh, k toán, kiêm toán 

- Co dü näng 1irc hành vi dan sir và không thuc di tt.rçlng nhüng ngl.rôi 
không dirge lam k toán quy djnh ti Diu 51 cüa Lut Kê toán. 

- Co chirng chi bi duong kê toán tru&ng (di vâi cp Tnrng) theo quy djnh 
và có kinh nghim v k toán tiir 03 näm trâ len. 

c) Tiêu chun khác theo quy djnh cUa pháp 1ut và Diu 1 Tng cong ty. 

Mic 4 

TIEU CHUAN VA oiEu KIN CU THE 001 vOi CHUC DANH 
CHU TCH, GIAM DOC, PHO GIAM DOC, KE TOAN TRTJONG VA 

KIEM SOAT VIEN CAC CONG TV TNHH MTV 
THUQC TONG CONG TY 

Diêu 15. Chtrc danh Chü tich,  Giám dc cong ty 

1. TrInh d: 

a) Tt nghip di h9c tth len các chuyên ngành, linh vijc phc vii cong tác 
quân l, diu hành. 

b) T& nghip l lun chInh trj trung cp trâ len. 
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c) Co trInh d ngoi ngi bac  2 hoc tuong thtang 01 ngoi ngü thông diing. 

d) Sü ding thành thao may tInh và các trang thi& bj van phông phic v1j cho 
cong tác. 

2. Co th&i gian Cong tác ti dü 05 näm trâ len trong ngành hoc linh vrc CO 
lien quan. 

3. Dãng viên Dãng cong san Vit Nam. 

4. Tiêu chuân khác: 

a) Di vâi Giám dc các Cong ty Hoa tiêu hang hài: Yêu câu phâi là Hoa tiêu 
ngoi hang. 

b) Theo quy djnh cüa pháp 1ut và Diu 1 doanh nghip 
.; •A A Dieu 16. Chirc danh Kiem soat vien cong ty 

1. TrInh do: 

a) T& nghip dai  h9c tr& len các chuyên ngành: tài chInh, k toán, kim toán, 
lut, quãn trl kinh doanh hoc các chuyên ngành khác lien quan. 

b) CO trmnh d ngoai ngit bc 2 hoc tuo'ng &rcmg 01 ngoi ngit thông ding. 

c) Sü diing thành tho may tInh và các trang thi& bj van phOng phic viii cho 
cong tác. 

2. Co thii gian cong tác t1r dO 03 narn tr& len trong ngânh hoc linh v1rc có 
lien quan. 

3. Dâng viên Dàng cong san Vit Nam. 

4. Tiêu chun khác: 

a) Không phâi là nguôi lao dng cüa cong ty. 

b) Không là vçi hoc chng, cha dé, mc dê, cha nuôi, mc nuOi, con dé, con 
nuôi, anh rut, chj rut, em met,  anh r, em r& clij dâu, em dâu cüa các d6i tung 
sau day: 

- Ngu?ii drng du, cp phó cüa ngithi dmg du Tng cong ty; 

- Chü tjch, Giám dc, Phó Giám ctc, K toán tru&ng cong ty; 

- Kiêm soát vién khác cüa cong ty. 

- Không dirqc dng thai là Kim soát viên, thành viên Hi dng thành viên, 
thânh viên Hi ding quan irj cüa doanh nghip không phài là doanh nghip nhà 
nirac. 

c) Không kiêm nhirn các chiirc danh Giárn doe hoc Tong giárn dc cOa 
doanh nghip khác. 

d) Tiéu chun khác theo quy djnh cüa pháp lut vâ Diu l doanh nghip. 
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•A . . 
Dieu 17. Chirc danh Pho Giam doc cong ty 

1. TrInh d: 

a) T& nghip dai  h9c trà len các chuyên ngành k thut, kinh t 11th vrc 
1hc vi cong tác quán l, diêu hành. 

b) T& nghip 1 lun chInh trj trung c.p trô len. 

c) Co trmnh d ngoi ngt bc 2 hoc t.rong dixcing 01 ngoi ngt thông ding. 

d) Sr ding thành thao may tInh và các trang thit bj vn phông ph1c v11 cho 
cong tác. 

2. Co th&i gian cong tác tr dü 03 näm tr& len trong ngành hoc 11th virc có 
lien quan. 

3. Dãng viên Dâng cong  san Vit Nam. 

4. Tiêu chun khác theo quy djnh cüa pháp 1ut và Diêu 1 doanh nghip. 

Diu 18. Chirc danh K toán tru&ng cong ty 

1. TrInh ct: 

a) T& nghip di hQc tr& len chuyên ngành tài chInh, k toán, kim toán. 

b) CO trinh d ngoi ng bc 2 hoc tucing ducing 01 ngoi ngü thông diing. •' 

c) Sir ding thành thao may tInh và các trang thit bj van phOng phiic v chd. 
cong tác. 

d) CO chüng chi bi dung k toán tnr&ng theo quy djnh. 

2. Co thi gian cong tác trong llnh vrc tài chInh k toán tir dü 03 nãrn trO len. 

3. Dãng viên Dãng cong san Vit Nam. 

4. Tiêu chun khác: 

a) Các tiêu chu.n quy djnh ti khoãn 1, Diu 51 cüa Lut K toán. 

b) KhOng thuc di ti.rclng nhting nguii không ducic lam k toán theo quy 
djnh tai  Diu 52 cüa Lut K toán. 

c) Tiêu chun khác theo quy djnh cüa pháp lust  và Diu l doanh nghip. 

5. Tru&ng hcip cong ty chua b nhim ducic K toán tnr&ng thI thc hin b 
trI ngixñ phçi trách k toán nhimg không qua 12 tháng. 

Myc 5 

TIEU CHUAN vA rnEU KIW CV THE DO! vOi NGIfI D1 DIN 
PHAN VON CUA TONG CONG TY T! CAC CONG TY CO PHAN 

Diu 19. Ngirôi di din phlin vn cila Tong cong ty ti cong ty c phn 

1. Trmnh dO: 

a) T& nghip dti h9c trâ len các chuyên ngãnh k thut, kinh t, linh vrc 
phic v1.i cong tác quán l, diu hânh. 
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b) T& nghip 1 1un chInh trj trung cp trà len (dM vâi ngithi dai  din 
chuyên trách). 

c) Co trInh d ngoi ngü b.c 2 hoc tuang drnmg 01 ngoi ngCt thông ding. 

d) Sir diing thành thao may tInh và các trang thit bj van phông phic v11 cho 
cong tác. 

2. Co thii gian cong tác tü dü 05 nãm tr& len d& vâi Ngithi cti din chuyên 
trách (tIr dü 03 narn trâ len d& vâi Ngii dai  din không chuyên trách) trong 
ngành hoc linh wc có lien quan. 

3. Dâng viên Dâng cong san Vit Nam. 

4. Tiêu chu.n khác: 

a) Không phâi là vo hoc chng, cha dé, cha nuôi, mc dé, mc nuôi, con dé, 
con nuôi, anh rut, chj rut, em met, anh rê, em r& cM dâu, em dâu cüa Chü tjch 
và thãnh viên Hi dng thành viên, Chü tjch và thành viên Hi dng quãn tn, 
Kiêm soát viên, Tng giám dc hoc Giám doe, Phó Tong giám dc hoc Phó 
Giám dc, K toán tn.r&ng Cong ty. 

b) Tiêu chun khác theo quy djnh cüa pháp 1ut và Diu l doanh nghip. 

Chuong ifi 
TOCHU'CTHTJ'CHIN 

Diu 20. Trách nbim  cüa Ngu'ô'i dirng du các don v 
1. To chüc ph bin tiêu chu.n nay dn can b cong nhán viên, ng.räi lao 

dng thuc dun vj biêt d th1rc hin. 

2. Chü trI, phi hçip vâi cp üy Dãng cüng cp ban hãnh tiêu chu.n, diu kiên 
Cl:! the dôi vâi chüc danh lânh dio, quãn l thuc thâm quyn cüa dun vj cho phü 
hcip vói Quy djnh nay và thçrc t cUa dun vj. 

3. Xây drng, th chüc thl:rc hin k hoch dào tao, bi dixông can b Cong nhãn 
viên dã duqc quy hoch d bâo dam dáp üng My dü tiêu chun, diu kin chrc 
danh theo quy dinh. 

Diu 21. Trách nhim cüa Phông To chic Lao dng - Tiên lu'ung Tong 
cong ty 

Hrnrng dan, kim tra, don dc vic thl:rc hin Quy djnh nay d6i vâi các dun vj 
thành viên thuc Tong cong ty Bâo dam an toàn hang hâi min - 

TM. HO! BONG THANH VIEN 
, . TRACH HDTV 
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