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Dc Ip  — Tr do — Hnh phüc 

Ba Rja- Ving Tàu, ngày ,/S tháng 3 nàm 2020 

QUYET D!NH 
Vê vic thành 1p các Phông nghip vi1 thuc 

Ban Quãn 1 dçr an hang hal mien Nam 

TONG GIAM DOC 
TONG CONG TY BAO DAM AN TOAN HANG HA! MIEN NAM 

Can cr Quy& djnh s 1099/QD-BGTVT ngày 27/5/20 11 cUa B trithng B 
Giao thông 4n tãi ye vic thành 1p Cong ty mc - Tong cong ty Bão darn an toàn 
hang hâi mien Nam; 

Can cir Quyt djnh s 1629/QD-BGTVT ngày 26/5/2016 cüa B tru&ng B 
Giao thông vn tâi ye vic phê duyt Diêu 1 to chüc và ho.t dng cüa Tng cong 
ty Bâo darn an toãn hang hâi rnin Narn; 

Can ci1r Quyêt djnh so 727/QD-TCTBDATHHIIvIN ngày 29/3/2019 cüa Hôi 
dng thành viên Tong cong ty Bâo dam an toàn hang hâi rnin Narn v vic phê 
duyt Dé an b sung, kin toàn ye chüc näng, nhim vj, quyn hn và t chirc hoat 
dng Ban quân 1 dir an hang hãi mien Nam; 

Xét Th trInh s 01/TTr-BQLDA, ngày 24/02/2020 cüa Ban quán 1 dir an 
hang hâi mien Narn ye vic thành 1p  phông Tong hcip, phông Quãn 1 du an thuôc 
Ban quãn 1 dr an hang hãi mien Nam; 

Theo d ngh cüa Tru&ng phông TCLD-TL Tong cong ty, 

QUYET D!NH: 

Diêu 1. Thành 1p các Phông nghip v thuc Ban quân 1 dir an hang hãi 
min Narn thuc Tong cong ty Bão dam an toàn hang hâi min Nam, grn: 

1. Phông lông hp. 

2. Phông Quan 1 dir an. 

Diu 2. Ca cu t chi:rc cüa các Phông nghip vi thuc Ban Quán 1 dir an 
hang hâi rnin Nam gôrn có: Tnr&ng phông, Phó truOng phông và chuyên vien, 
nhân viên chuyên mon giüp vic d thrc hin chüc näng, nhim vi duoc giao. 

Diu 3. Giám dôc Ban quãn 1 dir an hang hâi min Nam có trách nhirn xay 
dmg, ban hành Quy djnh chirc nãng, nhim v1, quyên hn, tiêu chun chirc danh, 
chuyên mOn nghip vçi và mi quan h cOng tác cüa các Phông nghip vii thuc 
Ban quãn 1 dir an hang hãi min Nam. 

Diu 4. Quy& djnh nay có hiu 1irc k tir ngày k. 
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K toán tris&ng, Chánh van phàng, Truàng các phông, ban, trrn, chi nhánh 
Tang cong ty, Giám dc các dan vj hach  toán phi thuc, Nguôi di din phân vn 
Nhâ nuóc cüa TOng cong ty t?.i  các cong ty c phân và Chü tjch, Giárn dôc các 
cOng ty TNHH MTV thuc Tong cong ty Bão darn an toàn hang hãi mien Narn 
chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay./.-_----- 

\Tj nhân: 
-Nhtrdiu4; 
- Dâng Ciy, IIDTV TOng cong ty (b/c); 
- Các P.TGD TOng cty; 
- Cong doàn, DIN Tong cty; 
- tPublic, Website Tong cong ty; 
- Ltru: VT-VP, P.TCLD-TL(3). 
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