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BAO CÁO 
Cong b thông tin doanh nghip Nhã ntró'c theo Ngh dnh s 81/2015/ND-CP 

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

gt1i: 

- Bô Giao thông 4n tâi; 
- B K hoach  và du tix; 
- Tng cong ty Bâo dam an toàn hang hãi mi&n Narn. 

Thc hin Nghj djnh s 81/2015/ND-CP ngày 18/9/2015 cüa ChInh phü v 
cong bô thông tin cUa doanh nghip Nhà rnróc. 

Cong ty TNHH MTV Hoa tiêu hang hãi khu virc I báo cáo cong bô thông tin 
djnh kS'  nhu sau: 

1. Báo cáo tInh hInh thirc hin sp xêp, di inói doanh nghip nàm 2020 

(Kèm theo Phy lye I,) 

2. Báo cáo ch d tin hxcmg, tin thu&ng nàm 2019 và K hoach  nãm 2020 
cüa Cong ty TNHH MTV Hoa tiêu hang hãi khu virc I. 

(Kern theo Phy lye II) 

Cong ty TN}JH MTV Hoa tiêu hang hâi khu virc I trãn trQng kInh báo cáo.!. 

Noinh?mn: 
- Nhtr trén; 
- Chü tjch Cong ty (d b/c) 
- KSV (dg/s); 
- Ban Dieu hanh Cong ty; 
- Dàng Website Cong ty; 
- Ltru: Van thu, TCCB-LD. 

Nguyn Van Th9 



PHV LUC  I 
TiNH H1NH THVC HhIN SAP XEP, 1)01 MO! DOANH NGHHP NAM 2020 

CUA CONG TY HOA TIEU HANG HA! KHU V1)C i 

(Kern theo Báo cáo s :2 /BC-CTHTHHKV.I ngày 17/3/2021 cüa Cong ty Hoa tiêu hang hái khu vtc I,) 
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STT Ten doanh nghip Hoàn Thành Bang Quyt Quyt Ba có nãm gifr Chi chü theo nguyen hi 

thành Chua 1p xác djnh dlnh  phê ng Ten quyt san sap 
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CONG TY TNHB MTV HOA GiO nguyen mO hInh và 

TIEU HANG HA! KHU VV'C i X ca câu to chrc Cong ty 
TNHHMTV 



PHV LVC  II 
BAO CÁO CHE DQ, T1EN LIIO'NG, TIEN TH11NG 
CUA CONG TY HOA TIEU HANG HAl iuiu virc i 

(Kern theo Báo cOo sá24/BC-CTHTHHKV.I ngàyI3/2O2l ca Cong ty  Hoa tiêu hang hOi khu vtc I) 

1. ChInh sách tin hro'ng, tin thirông cüa doanh nghip 
a. Nguyen tc xác djnh trã luo'ng, thu'&ng, thñ lao cüa doanh nghip. 
- Nguyen tc xOc djnh trá 1ung, thu'&ng ddi vài ngwài lao d5ng (Theo Quy chl 

trO litoizg, trá thu'&ng dOi vài nglrài lao dng). 
+ Quãn l, sir dung qu tin luung, tin thu&ng ding mçic dich, có hiu q 

phü hçip vi ch d chInh sách cüa Nba rn.râc, quy djnh cüa Chü s hCru và diêu k' 
cu the cüa Cong ty; •( MÔT THANH 

± Thrc hin tth iung, trâ thi&ng theo sê, hrçmg và ch.t krçing lao dng 
phI, dam báo cong khai den ngu?Yi lao dng. Tiên lucmg, tiên thithng ph thuc và . 
vj trI cong vic, müc d hoân thânh djnh müc ducic giao, nhim vii cong tác cüa

H 

ngri lao dng va kêt qua hot dng cüa COng ty; 
+ Tiên luang trá cho ngithi lao dng không vi pham quy djnh hin hành v tin 

luo'ng tôi thiêu và các quy djnh khác cña Nba nuc. 

- Nguyen tc xác djnh trO luring, thzthng, thu lao di vó'i ngu'ài quán 1) doanh 
nghip (Theo Quy chê trá luring, thu lao, tién thirdiig dói vài nguài quOn l doanh 
nghip). 

+ Qu5 tin hrGng, thu lao cfia ngithi quán l doanh nghip duçic xác djnh theo 
nãm, tách riêng vâi qu tiên luang cüa nguii lao dng, do cong ty xây drng theo 
quy djnh hin hành cüa Nhà nuc và trInh ci quan dai  din chü si hfru phé duyt. 

+ Tin lucrng di vd nguài quãn l doanh nghip chuyên trách duciC xác djnh 
và trã hrcing gän vâi mi'rc d dóng gop vào hiu qua san xuât, kinh doanh, kêt qua 
quãn l, dieu hành hoc kiêm soát và có không chê mrc hu&ng tôi da và bão dam 
tircing quan hqp l dôi vói ngithi lao dng trong Cong ty. Trithng hçip ngithi quãn I 
kiêm nhim nhiêu chüc danh thI chi dixcic nhn tiên hrang cüa mtt chirc danh cao 
nhât. 

+ Thu lao d& vd ngui quãn l không chuyên trách ti doanh nghip thxçic 
tInh theo cong vic và thai gian lam vic, nhi.mg khOng vuçYt qua 20% tiên luGng 
cüa nguôi quân l doanh nghip chuyén trách tlrcmg ing. 

+ Tiên thu&ng cüa ngi.thi quãn l doanh nghip duçic xác djnh theo nàrn tuong 
1rng vii hiu qua san xuât, kinh doanh, kêt qua quân l, diéu hành hoc kiêm soát, 
dtxcc trâ mOt  phân váo cuôi näm, phân con li di.rçic trã sau khi két thüc nhim ks'. 

+ Tin luong, thu lao, tin thu&ng cüa Kim soát viên, Cong ty np cho co 
quan d?i  din Chü s& hUu dê hInh thành qu9 chung và chi tra cho Kiêm soát vién 
theo müc hoàn thành nhiêm vii duçic giao. 

+ Viéc xác djnh, trâ tin luong, thu lao, tin thuâng cho ngu1i quan 1 doanh 
nghip theo dung quy djnh hin hành cüa Nba nuóc ye lao dng tiên luong và Quy 



ch trá lumg, thu lao, tin thithng do Cong ty xây drng dä ducic cu quan dai  din 
chüs&hthithâmdjnh. 

b. Qu5' tiên Iuong k hoch 

- Qu tiên luo'ng k ho?ch c11a ngui lao dung duçic xác djnh dra trén so lao 
dng kê hoch và mirc tiên luang bInh quân kê hoach  theo Khoân 2 Diu 5 Nghj 
djnh so 51/2016/ND-CP ngày 13/6/2016 cüa ChInh phü. 

- Chü tjch Cong ty phê duyt và báo cáo cci quan di din chü s& htru qu tin 
Iucing kê hoich cña ngithi lao ding theo Khoãn 2 Diêu 9 Nghj djnh s 51/201 6/ND-
CP ngày 13/6/20 16 cüa Chinh phü. 

- Qu tin luo'ng k hoach  cüa ngithi quãn 1 doanh nghip dixcrc xác djnh trên 
cci s& so ngithi quán 1' doanh nghip chuyên trách và mirc tiên lucmg bInh quân k 
hoich theo Khoãn 2 Diêu 5 Nghj dnh so 52/2016/ND-CP ngày 13/6/2016 cüa 
ChInh phü. 

- Chü tjch Cong ty xây dirng qu5 tin luang, thu lao k hotch cüa ngui quân 
1 doanh nghip và báo cáo co quan di din chü s& hiru phê duyt theo Miic a 
Khoân 1 Diêu 9 Nghj djnh so 52/2016/ND-CP ngày 13/6/2016 cüa ChInh phü. 

c. ChInh sách phân phi tin hrong, tin thtr&ng, thñ lao cüa doanh nghip 

- ChInh sách phân phi tin luang, tin thu&ng di vói nguii lao dng theo 
quy djnh cüa Nhà nuc, Quy ché Trã lucing, trà th.r&ng dôi vri ngi.thi lao dng và 
Quy chê Thi dua khen thi.r&ng cua Cong ty. 

- ChInh sách phân phi tin hrcing, tin thuâng, thu lao d& vâi ngui quân 1 
doanh nghip theo quy djnh cüa Nba nuc và Quy ché trâ hxong, thu lao, tiên 
thung dôi vâi ngithi quán l doanh nghip. 

2. Báo cáo qu5 tin ltro'ng, thà lao, tin thu'ông cüa doanh nghip 

BIEU BAO CÁO QU TIEN LIXONG, THU LAO, TIEN THIRNG 
CUA CONG TV TNHH MTV HOA TIEU HANG HAl KIIU VlJ'C I NAM 2019 

STT Chi tiêu Don vi tInh Nàm 2019 K hoach 
nám 2020 

Ke hoch Thçc hiçn 

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

I HANG CONG TV DIfQC xEP i i i 

II TIEN LII€ING CUA NGIR%I LAO DQNG 

1 Lao dng Ngithi 212 207 213 

2 Mire tin lixcmg blnh quân Tr. d/tháng 27,876 32,056 28,833 

3 Qu' tin krang Triu dng 70.9 17 79.627 73.697 

4 Qu5' tin thrnrng, phác lçxi phâri phi 
trrc tiêp cho nguxi lao dng 

Triu dng 17.729 19.907 18.424 

5 Thu nhp bInh quãn Tr. dltháng 34,845 40,070 36,041 

III TIEN LUNG, THU LAO, TIEN THUNG CUA NGU1I QUAN LV DOANH 
NGHIIP 



1 Tin luong cüa NQL chuyên trách 

- S ngls&i quãn l chuyên trách (BQ) Nguii 6,66 6,66 6,00 

- Müc hang ca ban bInh quân Tr. dltháng 23,46 23,46 23,4 1 

- Qu5tinluang Triudng 1.785 3.213 1.657 

- Mirc tin liiong bInh quân Tr. d/tháng 22,33 40,18 23,02 

2 Tin luong cüa NQL không chuyên trách 

- S NQL không chuyên trách (BQ) Ngui 

- T l thu lao BQ so vâi tin hang % 

- Qu thu lao Triu dng 

- Müc thu lao bInh quân Tr.d/tháng 

3 Quy tin thirông Triu ding 40 1,6 207,2 

- Qu5' tin thuing cüa NQL chuyên trách Triu dông 

- Qu5 tin thu&ng cüa NQL không 
chuyên trách 

Triu dông 

4 Qu5 tin luong, thñ lao, tin thuông Triu dng 1.785 3.614,6 1.864,2 

5 Müc thu nhp bInh quân cüa NQL 
chuyên trách 

Tr. d/tháng 22,33 45,23 25,89 

6 Mfrc thu nhp bInh quãn cüa NQL 
không chuyên trách 

Tr.d/tháng 
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