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QUYET D!NH 
V vic cfr Ngtrô'i di din phân vn cüa T!ing cong ty 

Bão dam an toàn hang hãi min Narn tii Cong ty c phn Thit bj báo hiu 
hang hai mien Nam 

HOI BONG THANH VIEN 
TONG CONG TY BAO DAM AN TOAN HANG HA! MIEN NAM 

Can cü Quy& djnh s 1099/QD-BGTVT ngày 27/5/2011 eüa B tru&ng Bô 
Giao thông 4n tài v vic thành 1p Cong ty mc - Tong cong ty Bâo dam an toàn 
hang hãi min Nam; 

Can cü Quy& djnh s 1629/QD-BGTVT ngày 26/5/2016 cUa B trithng B 
Giao thông 4n tâi v& vic phê duyt Diu l th chüc và hot dng cüa Tng cong 
ty Bão dam an toàn hang hãi min Nam; 

Can cir Nghj djnh s 106/2015/ND-CP ngày 23/10/2015 cüa ChInh phü v 
quãn 1 ngu?ii d.i din phn vn nhà nu9c giü the chic danh quãn l ti doanh 
nghip ma Nhà nuóe nm giti trên 50% von diu 1; 

Can cü Nghj Quy& s 99-NQ/DU ngày 3 1/12/2019 cUa Ban Thung vi Dàng 
üy Tng cOng ty Báo dam an toàn hang hãi min Nam; 

CAn c1r Nghj quyt s 03fts1Q-HDTV ngày 02/01/2020 cüa Hi dng thành 
viên Tng cOng ty Bào dam an toàn hang hâi min Nam; 

Xét ph.m cht, nAng hrc can b, yêu c.0 cong tác và h so can b; 
Theo d nghj cüa Truâng phông TCLD-TL Tong cOng ty, 

QUYET D!NH: 
Diu 1. Cir các ông có ten sau day lam Ngi.thi di din phn vn cUa Tng 

cOng ty Bào dam an toãn hang hâi min Nam vâi 472.570 c ph.n bang 93,58% 
v6n diu 1 ti Cong ty c phn Thit bj báo hiu hang hâi min Nam: 

1. Quyt djnh cir ông Nguyn VAn Hung, lam Ngithi di din chuyên trách 
phn vn cüa Tng cong ty vâi 252.500 c ph&n bang 50% vn diu l; s phiu 
biu quyt Uy quyn là 252.500 phiu, tham gia vào Hi dng quân tr, giOi thiu 
giü churc Chü tjch Hi dng quán trj, Ngithi dai  din theo pháp 1ut cüa COng ty c 
phn Thit bj báo hiu hang hãi min Nam; chju trách nhim phi trách chung vic 
th'çrc hin nhim vii Ngi.rôi dai  din phn vn cüa Tng cong ty ti Cong ty c 
phn. 
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2. Quyt dnh cir ông Vu Boàn Du'o'ng, Phó Chánh Van phông Tang cong ty 
Bào dam an toàn hang hâi mi&n Nam, kiêm nhim lam Ngithi dai  din phn vn 
cüa Tang cong ty vói 220.070 c phn bng 43,58% vn diu l, s phiu biu 
quyt üy quyn là 220.070 phiu, tham gia vào Hi dng quãn trj và giài thiu là 
Thành vién Hi dng quân trj Cong ty C phn Thit b báo hiu hang hâi min 
Nam; lam vic kiêm nhim tai  Cong ty c phn. 

Biu 2. Các Ong có ten tai  Diu 1 có trách nhim thirc hin nhim v11 và 
quyn han  Ngui  dai  din phn vn cüa Tng cong ty Bão dam an toàn hang hài 
min Nam tai  Cong ty c phn Thit bj báo hiu hang hâi min Nam theo quy djnh 
cüa pháp lu.t hin hành. 

Biu 3. Quyt djnh nay có hiu hrc k lit ngày k. 

Tng giám dé,c, các Phó Tng giám dc, K toán truOng, Chánh Van phông, 
Truâng các Phông, Ban, Tram,  Chi nhánh Tng cong ty; Giám dc don vj hach 
toán phi thuc; Ngui dai  din phn vn cüa Tong cong ty tai  cong ty c phn; 
Chü tjch, Giám dic, Kim soát viên cOng ty TNHH MTV thuc Tng cong ty Bào 
dam an toàn hang hãi min Nam và các ông có ten tai  Diu 1 chju trách nhim thi 
hành Quyt djnh này./.I.— 

N0i nhân: 
-NhirDiêu3; 
- Dâng ñy, HDTV Tong cong ty; 
- KiOm soát viOn TOng cong ty; 
- Cong doàn, DTN TOng cty; 
- Cong ty co phan cO vOn gop cüa Tcty; 
- tPublic, Website Tng cOng ty; 
- Luu: VT-VP, P.TCLD-TL(5). 
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