
BQ GIAO THÔNG VN TAI 
TONG CONG TY BAO DAM 

AN TOAN HANG HA! MIEN NAM 
MST: 3500101379 

S: f /BC-TCTBDATHHMN Ba Rja-Vüng Tàu, ngày 30 tháng 3  näm 2020 

BAO CÁO 
A A A A r - Cong bo thong tin doanh nghiçp Nba ntro'c theo Ngh d!nh  so 81/2015/ND-CP 

KInhgCri: 
- B Giao thông 4n tãi; 
- B Kê hoach và dâu tu. 

Thrc hin Nghj djnh s 81/2015tND-CP ngày 18/9/20 15 cüa ChInh phü v 
Cong bô thông tin cüa doanh nghip Nhà nixâc, Tong cong ty Báo darn an toàn 
hang hãi mien Nam dA ban hành Quy chê cong bô thông tin theo Quyet djnh so 
14/QD-FIDTV ngày 10/5/2016, 

Tng cong ty Bâo dam an toãn hang hâi min Nam báo cáo cong b thông 
tin djnh kS'  nhu sau: 

1. Báo cáo tInh hInh thirc hin sp xp, di m&i doanh nghip näm 2019 

(Kern theo Phi luc I) 

2. Báo cáo ch d tin hwng, tin thuâng cüa COng ty mc - Tong cong ty 
Bâo dam an toãn hang hãi mien Nam 

(Kern theo Ph lyc II) 

Tng cOng ty Báo dam an toàn hang hãi min Nam trân tr9ng kInh báo cáo.!.1  

No'i nhân: 
- Nhis trén; 
- Hi dng thành vien TCT (b/c); 
- Kim soát viên Tong cong ty; 
- Van phOng, các phOng: KTK}1, TCKT, 
HTQT&QLHT Tôn cong ty; 
- tPublic, Website Tong cong ty; 
- Ltru: VT-VP, TCLD-TL. 

TONG GIAM DOC 
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PH1JLVCI 
TINH HINH THVC  HIN SAP XEP, DOI MI DOANH NGHIP NAM 2019 

CUA TONG CONG TY BAO DAM AN TOAN HANG HAl MIEN NAM 

(Kern theo Báo cáo s 0  /BG-TCTBDA THHMN ngày 0/3/2020 cza Tdng cong ' Báo dam an toàn hang hal min Nam) 
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CONG TY M TRONG 
NHOM CONG TV M - CONG 
TV CON (CAP 1) 

x Gi€ nguyCn cong ty 
TNHI-IMTV 

Cãc cong ty con do cong ty mc 
nm gift 100% vOn diu lê (cap 2) 

Cong ty TNHH MTV Hoa tiêu 
hang hal KV I 

x 01cr nguyen cOng ty 
ThHHMTV 

Cong ty TNHH MTV Hoa tiCu 
hang hãi KV v 

x Gi nguyen cOng ty 
TNHHMTV 

Cong ty TNHH MTV Hoa tiêu 
hang hal KV VII 

x GiCt nguyCn cong ty 
TNHFIMTV 

Cong ty TNHH MTV Hoa tiêu 
hang hal KV VIII 

x GiCt nguyen cong ty 
TNHIIMTV 

Cong ty TNHH MTV Hoa tiêu 
hang hal KV IX 

x 
- 

01cr nguyen cong ty 
ThHHMTV 

2 Các cOng ty con do cong ty mc 
närn gift cô phân chi phOi (cap 2) - - 
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1'T Ten doanh nghip 
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Cong ty CO hn Thi& bj báo hiu 
hang hãi min Nam 

93,58% GuI nguyOn t 1 vOn 
nhà nirôc 

3 Các cong ty lien kt (cap 2) 

Cong ty CO phn Ca khi hang hãi 
min Nam 

29% Giff nguyen t 1 vOn 
nhâ ntràc 

Cong ty CO ph.n Tri,ic vôt cthi h 
Vit Nam 

x 49% Thoái vOn 100% nhà 
nuàc dang nm giO 
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PHU LVC  II 
BAO CÁO CHE DQ, TIEN LU(iNG, TIEN TH1S(1NG 

CUA CONG TV MI - TONG CONG TV BAO DAM AN TOAN HANG HAl MIEN NAM 
(Kern theo Báo cáo s C0 /BC-TCTBDA THHIvIN ngay Y)/3/2020 cña Tdng cong ty Báo darn 

an toàn hang hái mien Narn) 

1. ChInh sách tin Iwrng, tin thtr&ng cüa doanh nghip 
a) Nguyen tc xác djnh trâ lu'ong, thithng, thu lao cüa doanh nghip 
* Di vri Ngii?i lao dng: 

- Qu tin lwmg k hoch và thirc hin cüa nguii lao dng &rcic xác djnh 
theo Nghj djnh so 51/2016/ND-CP ngày 13/6/20 16 cüa ChInh phü và Thông tii so 
26/2016/TT-BLDTBXH ngày 01/9/2016 cüa Bô Lao dng — Thung binh và Xã 
hi ye vic quy djnh, hu&ng dan thirc hin quãn 1 lao dng, tién lirang và tiên 
thuâng dôi vth ngir&i lao dng lam vic trong cong ty trách nhim hthi h?n  mt 
thành viên do nhà rnrOc näm giQ 100% von diêu l. 

- Qu5 khen thuâng, phüc lqi cho ngu&i lao dng duqc trIch theo Nghj djnh 
sO 91/2015/ND-CP ngày 13/10/2015 cüa ChInh phü ye dâu tu von nhà nuOc vào 
doanh nghip và quãn l, sir dung vOn, tâi san ti doanh nghip. 

* Di v&i Nguôi quãn 1 doanh nghip: 

- Qu tin krang, thu lao k hoch và thrc hin cüa ngxäi quãn l doanh 
nghip duçic xác djnh theo Nghj djnh so 52/2016/ND-CP ngày 13/6/2016 cüa 
ChInh phü và Thông Ui sO 27/2016/TT-BLDTBXH ngày 01/9/2016 cüa B Lao 
dng — Thumg binh và Xã hi ye vic htxâng dn thirc hin chê d tiên hrang, thu 
lao, tiên thu&ng dôi vói nguYi quân l cong ty TNHH mt thành vién .do Nba 
nuóc lam chü sâ hüu. 

- Qu thu&ng ngu1i quãn l doanh nghip duqc trIch theo Nghj djnh s 
91/2015/ND-CP ngày 13/10/2015 cüa ChInh phü ye dâu Ui von nhà ntrOc vào 
doanh nghip và quãn l', sir dung von, tâi san t?i  doanh nghip. 

b) ChInh sách phân phi tin luang, tin thu&ng, thu lao cüa doanh nghip 

- Ngu&i lao dng dtrçic xp lung theo thang lirang, bang hang, phii cp 
hang do Tong cong ty xây drng và ban hành t?i  Quyêt djnh so 351/QD-
TCTBDATHHMN ngày 26/02/2016; và phãn phôi tién lirong dôi vâi ngtrñ lao 
dông Khoi van phông Tong cOng ty theo quy chê trá hong ban hành ti Quyêt 
djnh so 3003/QD-TCTBDATHHMN ngày 03/10/20 18 và sira dOi bô sung ti 
Quyêt djnh so 4188/QD-TCTBDATHHMN ngày 26/12/2018; Dôi vOi ngu?ñ lao 
dng các don vj h?ch  toan phi thuc do don vi xây dmg và ban hành sau khi có 
van ban thâm djnh, chap thun cüa Tong cong ty. 

- Nguri quãn 1 COng ty m- Thng cong ty d.rçic xp luong theo Ngh djnh 
sO 52/2016/ND-CF ngày 13/6/2016 cüa ChInh phü; và phân phôi tiên hrcing theo 
Quy chê trã lixcxng, thu lao và Quy chê tiên thuOng ban hành ti Quyêt djnh sO 
1483/QD-TCTBDATHHMN, so 1482/QD-TCTBDATHHMN ngãy 08/7/2014. 
Tng cong ty dã rà soát và ban hãnh 'ai Quy chê trâ itrong, thu lao, tiên thung 
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AM 
HAl , 

d& v&i Ngtrñ quân 1 Cong ty mc- Tng cOng ty theo Quyt djnh s 101/QD-
TCTBDATHHMN ngày 15/01/2018. 

- Tin thuâng thrc hin theo Quy ch thi dna, khen thithng ban hânh ti 
Quyêt djnh sO 33/QD-HDTV ngày 29/8/20 16 cüa Hi dông thành viên TOng cong 
ty Bâo dam an toàn hang hâi mien Nam và Tháo rnc lao dng tp the cüa Cong ty 
mc- Tong cong ty. 

2. Báo cáo qu5 tién hro'ng, thu lao, tin thir&ng cüa doanh nghip 

BIEU BAO CÁO QU TIEN LUJNG, THU. LAO, TIEN TI1I!OG CUA TONG CONG 
TV NAM 2019 

IT Chi tiêu Don vj tInh Nãm 2018 Nãm 2019 

K hotich Thrc hiên Kê hoach 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

I HiNG CONG TY D11YC XEP 

II TIEN LUJNG CUA LAO DQNG 

1 Lao dng Nguäi 1.011 1.055 1.055 

2 MctinhrangbInhquân 1.000dltháng 14.820 16.648 17.250 

3 Qu5tin1ucing Triudng 180.105 211.108 218.791 

4 Qu tin thuâng, phüc lqi phãn phi 
tric tiêp cho ngi.thi lao dng 

Triu dng 3 0.809 51.429 36.499 

5 Thunhpbinhquân 1.000dltháng 17.385 20.742 20.165 

III TIEN LUONG CUA NGUYJI 
QUAN LY DOANH NGHIP 

1 S ngithi quãn l doanh nghip Nguäi 8,25 8,25 8,065 

2 Müc luung ca ban binh quãn Triu 
dong/tháng 

27,6 1 27,6 1 27,3 3 

3 Qu5ti&nhxcing,thü1ao Triudng 2.713,86 4.752,72 4.614,14 

4 Mrc tin hxcing bInh quan Triu 
dông/tháng 

26,8 47 46,54 

5 Qu5' tin thuâng Triu dng 33 9,2 594,1 576,8 

6 TiM thix&ig, thu nhp Triu dng 

7 Müc thu nhp binh quân cüa viên chrc 
quãn 1 

Triu 
dông/tháng 

30,1 52,8 52,4 
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