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s&JO,f /BC-TCTBDATHHMN Ba Rja-Vng Tàu, ngày2Otháng 8 nám 2020 

BAO cÁo 
Cong b thông tin doanh nghip Nhà nir&c theo Nghj djnh s6 81/2015/ND-CP 

KInhgCri: 
- B Giao thông vn tái; 
-BKêhochvàdâutu. 

Thrc hin Nghj djnh so 81/20151ND-CP ngày 18/9/2015 cüa ChInh phü v 
cong b thông tin cüa doanh nghip Nba nuóc, Tng cong ty Bão dam an toàn 
hang hãi min Nam dâ ban hành Quy chê cong bô thông tin theo Quyt djnh s 
14/QD-HDTV ngày 10/5/20 16, 

Tng cong ty Báo dam an toàn hang hãi mi&n Nam báo cáo cong b thông 
tin bt thuông nhu sau: 

Ngày 19/8/2020, B Giao thông vn tài chü trI phi hcip v&i Tng cong ty 
Bão dam an toàn hang hái min Nam cong b6 Quy& djnh s 1579/QD-BGTVT 
ngày 12/8/2020 cüa B Giao thông 4n tâi v vic bô nhim bà Phm Tlij Nhung, 
girt chüc Thành viên chuyên trách Hi dông thành viên Tng cong ty Bão dam an 
toàn hang hái min Nam. 

(Gii kern theo 01 Quylt djnli b nhiin). 

Tng cong ty Bão dam an toàn hang hãi min Nam trân tr9ng kInh báo cáo.I— 

Nui nhn: 
-Nhtrtrén; 
- Hi dng thành viên TCT (b/c); 
- PTGD-Nguyén Thj Thu An; 
- Kim soát vién Tong cOng ty; 
- Các phOng: VP, KTKH, TCKT, 
HTQT&QLHT; 
- tPulic, Website Tng cong ty; 
- Ltru: VT-VP, TCLD-TL. '. Bui The Hung 
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So: ,/QD-BGTVT Ha Nói, ngàyAJ. tháng 8 näm 2020 

QUYET D!NH 
V vic bô nhim bã Pham Thi Nhung, gifr chfrc Thành viên chuyên trách 
Hi dông thành viên Tong cOng ty Bão aãm an toàn hang hal mien Nam 

BQ TRUONG BO GIAO THÔNG VN TAI 

Can ci Nghf djn/i so' 12/201 7/ND-CF ngày 10/02/2017 cz.a ChInh phz quy dfnh 
c/izc nãng, nhini vii, quyén hQn và ca cáu tO c/izc cza B Giao thông vn tái; 

Cãn ci Ngh/ din/i  sO' 97/2015/ND-CF ngày 19/10/2015 cza Chin/i p/ni v quOli 
l ngw&i girt ch&c dan/i, chic vy tQi doanh nghip là cOng ty frác/i nhzçm lithi hçzn 
nit than/i viên ma N/ia nzthc nrn girt 100% vOn diêu i; 

Xét d ng/ij cüa H5i dóng Thành viên Tong cOng ty Btho darn an toàn hang hal 
mien Nani tai Ta trInh sO 1594/TTr-TCTBDATHHJVIIV ngày 28/7/2020 ye vic d 
iig/ij hO iihim can b; 

Xét ithu cdu cong tác và nãng Iyc can b5; 

Theo dC iighf cza Vy tru&ilg Vy TO c1nc Can bç3, 

QUYET DNH: 

Diu 1. B nhim có thii h?n  bà Phm Thi Nhung, Phó Tnrng phông T chirc 
lao dng - Tiên luong, giU chirc Thnh viên chuyên trách Hi dng thành vien Tang 
cong ty Bão darn an toàn hang hãi rnin Nam, k tü ngày 15/8/2020. 

Diêu 2. Ba Pharn Thj Nhung &rgc hu&ng h so mirc luong Thành viên chuyên 
trách Hi dng thành viên là 6,97 k tir ngày nhn nhirn v. 

Diu 3. Chánh Van phông B, Chánh Thanh tra B, Vi tri.râng các Vii, Hi 
dng thành viên và Tong giám dôc Tng cong ty Bão dam an toàn hang hâi min 
Narn, Thu trtr&ng các co quan, don vj có lien quan và bà Phrn Thj Nhung chju 
trách nhirn thi hành Quyt djnh này./.t.. 

Ncr! nlzân: 
- Nh.r Diéu 3; 

- Các ThCr trtràng; 
- Tinh üy Ba Rja - Vüng Tàu; 
- Cong doàn GTVT Vit Nam; 
- L.ru: VT, HSCB, TCCB (Ung). 
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