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QUYET D!NH 
V vic cfr, cfr 1i Ngirôi di din phãn vn cüa Tong cong ty Bão aãm an toãn 

hang hal min Nam ti Cong ty cô phn Triic vót cfru h Vit Nam 

HQI BONG THANH VIEN 
TONG CONG TY BAO DAM AN TOAN HANG HAl MIEN NAM 

Can cr Quyt djnh s 1099/QD-BGTVT ngày 27/5/20 11 cUa B trir&ng Bô 
Giao thông 4n tãi ye vic thành 1p Cong ty mc - lông cong ty Bão dam an toàn 
hang hâi mien Nam; 

Can cir Quyt djnh s 1629/QD-BGTVT ngày 26/5/2016 cüa B truâng B 
Giao thông vi tài ye vic phê duyt Diêu l to chi'rc và hoat dng cüa Tng cong 
ty Bào dam an toàn hang hâi mien Nam; 

Can cü Nghj Quyt s 100-NQ/DU ngày 31/12/2019 cUa Ban Thumg vii 
Dãng üy lông cong ty Bão dam an toàn hang hâi mien Nam; 

Can cir Nghj quyêt so 02/NQ-HDTV ngày 02/01/2020 cUa Hi dng thành 
viên TOng cong ty Bâo dam an toàn hang hâi mien Nam; 

Xét phm ch.t, nang 1rc can b, yêu cu cong tác và h sci can b; 

Theo d nghj cüa lrir&ng phông TCLD-TL Tong cong ty, 

QUYET DNH: 

Diu 1. Cr, cr lai  các ông có ten sau day lam Ngii?i dai  din phn v6n cüa 
Tong cong ty Bão dam an toàn hang hâi mien Nam vi 4.071.900 cô ph.n bang 
49% von diêu l ti Cong ty cô phân Truc vat ciru h Vi@ Nam: 

1 Quyêt dinh cu lal ông Nguyn Van Be, lam Ngi.xcn dai diên chuyên trach 
phân von cUa Tng cong ty vai 2.409.900 cô phân bang 29% von diêu l; so phiêu 
biêu quyêt üy quyên là 2.409.900 phiéu, tham gia vào Hi dông quán trj và giâi 
thiu giü chIrc Chü tjch HDQT kiêm Tong Giám doe cüa Cong ty cô phân Tric vat 
ci'ru h Vit Nam den khi dU tuôi nghi ché d him trI theo quy djnh; chju trách 
nhim phii trách chung vic thrc hin nhim vii Ngi.râi di din phãn von cüa Tong 
cOng ty tai  Cong ty cO phân. 

2. Quyt djnh cr ông Vu Bang Hung, Phó Tru&ng phông Kinh t - K hoach 
Tong cong ty Bão dam an toàn hang hãi mien Nam, kiêm nhim lam Ngui dai 
dien phân vn cüa Tong Cong ty vri 1.662.000 cO phân bang 20% von diêu 1, sO 
phiêu biêu quyêt Uy quyên là 1.662.000 phiêu, tham gia vào Hi dông quán trj và 
giói thiu là lhành yién Hi dông quãn trj Cong ty cô phãn Trc vat ciru h Vit 
Nam; lam yiêc kiêm nhim t?i  COng ty cO phân. 
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Biu 2. Các ông có ten ti Diu 1 Co trách nhim thirc hin nhim vi và 
quyn hn Ngu?i di din ph.n vn cüa Tng cong ty Báo dam an toãn hang hãi 
min Nam ti Cong ty c phn Tric vat ciru h Vit Nam theo quy ctjnh cüa pháp 
1ut hin hành. 

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

Tng giám dc, các Phó Tng giám dc, K toán tru&ng, Chánh Van phOng, 
Tnr&ng các PhOng, Ban, Tram, Chi nhánh Tng cong ty; Giám dc dcm vj hch 
toán phii thuc; Ngithi dai  din phn vn cüa Tong cong ty tii cong ty cô ph&n; 
Chü tjch, Giám dôc, Kiém soát viên cOng ty TNHH MTV thuc Tng cong ty Bâo 
dam an toàn hang hái min Nam và các ông có ten ti Diu 1 chju trách nhim thi 
hành Quyt djnh này./.— 

Noi n/iIn: 
-NhtrDiêu3; 
- Dãng Ciy, HDTV Tong cong ty; 
- Kiêm soát viên TOng cOng ty; 
- Cong doan, DTN Tong cty; 
- Cong ty cO phan co von gop cüa Tcty; 
- tPublic, Website Tong cong ty; 
- Li.ru: VT-VP, P.TCLD-TL(5). 
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