
BO GIAO THÔNG VN TAT CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TONG CONG TY BAO DAM Bôc lap - Tif do - Hanh phüc  

AN TOAN  HANG HAl MIEN NAM 

S& 3 0 /QD-TCTBDATHHMN Ba Rja Vüng Tàu, ngày 30 tháng 6 flãlfl 2021 
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 QUYET DJNH 
A Ban hanh Quy che cong ho thong tin cua Tong cong ty Bao dam an toan hang 

hãi min Nam thtrc hin theo Nghj djnh s 47/2021/ND-CP ngày 01/4/2021 

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

Can th Nghj d/nh so' 47/2021/ND-CP ngày 01/4/202 1 cza ChInh pith ye Quy 
dnh chi tiêt môt so diêu ciia Lut Doanh nghifr 

C'án ci' Quyê't dfnh sO' 1099/QD-BGTVT ngày 27/5/2011 cza B Giao thông 
vçn tái ye vic thành ip  COng iv m - TOng cOng Báo darn an toàn hang hal 
rn len Narn; 

Cánc& Quylt df n/i so' 1629/QD-BGTVT ngày 31/5/2016 cüa B Giao thông 
vn tái ye vic phê duyt Diêu l tO chic và hogt dng cia TOng cOng iv Báo darn 
an toàn hang hái mien Nam; 

Can cz'c' Nghj quyo't sO' 116/NQ-HDTV ngày 29/6/202 1 cüa Hi dông thành 
viên TOng cOng lv Báo darn an toàn hang hái mien Nam. 

QUYET DNH: 

Biu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay "Quy ch cong b thông tin cüa 
Tong cong ty Bao dam an toan hang hai mien Nam thirc hiçn theo Ngh dnh 
s 47/2021/ND-CP ngày 01/4/2021". 

Diu 2. Quy& djnh nay có hiu 1rc thi hành k ti1r ngày k' và thay th Quyêt 
dnh so 14/QD-I-IDTV ngày 10/5/20 16. 

Diu 3. Các thành viên Hi dng thành viên, Tng Giám dc, các Phó Tong 
giám dc, Tnr&ng ban t chirc thirc hin cong b thông tin Tng cong ty, Ké toán 
tru&ng, Chánh Van phông, Tnrông các Phông, Ban, Trrn, Chi nhánh, Chü tjc.h, 
Giám dc các don vi thành viên thuc Tong cOng ty Bão dam an toàn hang hãi 
mien Nam và các Ca nhân có lien quan chju trách nhirn thi hành Quyêt djnh này.._ 

TM. 1101 BONG THANH VIEN 
CHU T!CH 

V 

U7 BA\ 

Quách DInh Hñng 

Noi izJzi,z: 
- Nhu Di&u 3; 
- Kiêm soát viên Tong cong ty; 
- Ban diêu hành Tong cong ty; 
- DU, CD, DTN Tong cOng ty; 
- Ltru: VT-VP. I-IDTV. 

W TNG 
1CONG IY 8A0 DAM 

- ANTOANHANGHA 
' MIEN 



BO GIAO THÔNG VN TAI CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
TONG CONG TY BAO DAM Dc Ip  - T do - Hnh phüc 

AN TOAN HANG HAL MIEN NAM 

QUY CHE 
Cong b thông tin cüa Tong cong ty Bão dam an toàn hang hãi min Nam 

thc hin theo Nghj djnh s 47/2021/ND-CP ngày 01/4/2021. 

(Ban hành kern theo Quylt djnh s 830/QD-TCTBDATHHMN ngày 30/6/2021 
cia H5i dông thành viên Tong cOng ' Báo darn an toàn hang hái mien Narn) 

Chiroiig I 

NH1rNG QUY D!NH CHUNG 

Diu 1. Phm vi diu chinh 

Quy ch nay quy djnh v ni dung, trInh tr, thu tVc,  trách nhim trong vic 
cong b thông tin cUa Tng cong ty Bão dam an toân hang hãi min Nam thirc hin 
theo quy djnh tai  Nghj dnh s6 47/202 1/ND-CP ngày 01/4/2021 cüa ChInh phü ye 

Quy djnh chi tit mt s di&u cüa Lut Doanh nghip. 

Diu 2. Di ttrqng áp ding 

i. Cong ty mc - Tng cong ty Bão dam an toàn hang hãi min Nam. 

2. Cong ty trách nhim hftu han  mt thành viên do Cong ty mc nm giü 100% 
von diu l. 

3. Cong ty C ph.n do Cong ty mc n&m giI trén 50% vn diu l. 

4. Các b phn, cá nhân có lien quan dn vic cong b6 thông tin cüa Tong 
cong ty. 

5. Ngithi dai  din vn gop cüa Tng cong ty tai  các Cong ty C phân. 

Diu 3. Giãi thIch tfr ngü 

1. "Tng cong ty" là ten gi t.t cüa Tng cong ty Bào dam an toàn hang hài 
min Nam. 

2. "Be phn" là Van phông, các phông, ban nghip vi, các chi nhárth Tng 
cong ty. 

3. "Don vj" là các Cong ty TNHH MTV do Cong ty mc n&m gi€t 100% diu 
1 và là các Cong ty C phn do Cong ty mc n&m giü trên 50% diêu 1. 

4. "Ngày lam viec"  là cac ngày lam vic trong tu.n theo quy djnh thyi gian 
hành chinh, trr ngày nghi, ngày l theo quy djnh cia Bô lut Lao dng. 
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5. "Tri.r&ng hçip bt khâ kháng" là trueing hçp Tng cong ty không th kiêrn 

soát dzgc vic xãy ra các sr kin nay hoc không the thit 1p các bin pháp hçip 1 

nhrn ngän chin d sr kin không xãy ra hoc hn ch thit hai  khi sr kin xây ra. 

6. "Nguô'i quy& djnh cong b thông tin" là Tng giárn dc, giárn doe hoc 

nguôi dtrcxc üy quyn cong b thông tin. 

7. "B phn cung cp thông tin" là Van phông, các phông, ban nghip vii, chi 

nhánh Tang cong ty và các dan vj. 

8. "Be phn tng hcip" là Phông Kinh t k hoch Tong cong ty. 

9. "Be phn dàng tâi thông tin" là Van phông Tng cong ty, b ph.n phii 

trách truyn thông cüa các dan vj. 

10. "Ban chi do t chüc thirc hin cong b thông tin cUa Tong Cong ty" là 

các thành viên dixçic thành 1p bâi Quyt dnh cüa Tng giám dc Tng cOng ty. 

Diu 4. Nguyen tàc thtyc hin cong b thông tin 

1. Vic cong bt thông tin phãi d.y dü, chInh xác và kjp thii theo quy dlnh  cüa 
) 

pháp 1u.t nhm báo dam yêu cu cong khai, minh bach v hot dng cüa Tng 
cOng ty, dan vj; báo dam tInh hiu qua, hiu 1irc trong hot dng quân l, giám sat G  I 

cüa ca quan nhà nuâc và Tng cong ty. 

2. Vic cong b thông tin do ngu1i quyt djnh cong b thông tin th'irc hin. 

Tru&ng hqp thrc hin cong b thông tin thông qua ngiiñ dixccc üy quyn, thI 

phài gi:ri Gity üy quyn theo Biu mu s 01 kern theo dn B GTVT và B KHDT, 

dng thai cong khai trén trang thông tin din tCr cUa Tng cong ty, dan vj. 

Ngiii quyt djnh cOng b thông tin chju trách nhim v tInh day dü, kjp 

thôi, trung thirc và chinh xác cüa thông tin duçic cong b& 

3. Báo cáo cong b thông tin duçc xãy drng theo dung các Biu mu quy 

djnh t?i  Quy ch nay và dirçic chuyn sang dü lieu drnfd dng din ti:r (djnh dng 

file là PDF, Word, Exel). Ten van bàn din tü phái di.rcic dt tuang lrng vOi ten loi 

báo cáo nêu tai  các Biu mu kern theo Quy ch nay. Ngôn ng thirc hin cong b 

thông tin là ting Vit. 

4. Báo cáo cong b thông tin qua mng din ti.'r có giá trj pháp l nhu bàn 

gi.y, là co s& di chiu, so sánh, xác thirc thông tin phic vi cho cong tác thu th.p, 

tng hcip thông tin; kim tra, giám sat theo quy djnh cüa pháp lu.t. 

5. Bâo quán, li.ru giQ thông tin: 

- B phn dng tâi thông tin có trách nhim duy tn thông tin drçc cOng b trên 

trang thông tin din t1r t6i thiu là 05 (närn) näm; 

- Thông tin cong b duçic hru trU bang dir lieu din ti:r, van bàn tai  b phn 

dang tài thông tin. 
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Biu 5. HInh thfrc và phirong tin cong b thông tin 

1. HInh thirc cong b thông tin gm: Van bàn và dU 1iu din ti:r. 

2. Vic cong b thông tin ducic thrc hin qua các phi.rcing tin sau: 

- Trang thông tin din ti:r cüa Tng cong ty ti dja chi www.vms-south.vn; 

trang thông tin din tir cUa các dan vj; 

- Trung tam Cong ngh thông tin - B Giao thông vn tâi. 

3. Tri.ring hçp thai diem thirc hin cong b thông tin trüng vào ngày nghi, 

ngày 1 theo quy djnh pháp 1ut, thI thii dim thirc hin cong b thông tin vào ngày 

lam vic d.0 tiên ngay sau ngày nghi, ngày l kt thñc. 

Ngày np các ni dung cong b thông tin là ngày van bàn dn ca quan có 

thm quyn, ngày gCri fax, gi:ri email, ngày Cong b trén trang thông tin din ti:r. 

Ngày cOng khai thông tin là ngày thông tin xut hin trên các phtrcing tin cong b 

thông tin. 

4. Vic cong b thông tin trên các phuang tin thông tin dai  chüng khác the 
quy djnh cüa pháp lut. 

Diu 6. Tài khoãn cOng b thông tin 

1. Tài khoàn cong b thông tin d c.p nht thông tin co bàn và dàng tãi b 

cáo trén trang thông tin theo quy dnh cüa B K hoch và Du tu thit l.p 

huàng dn däng k tâi khoán cong b thông tin. 

2. Tài khoán cong b thông tin trên trang thông tin din tü bao gm các ni 
dung sau: 

- Ngi.rôi di din theo pháp 1ut: Hç và ten, s chirng minh nhân dânJs the 

can cuóc cOng dan; s din thoi; thu din tà; chirc vi1. 

- Tng Cong ty, dun vj: Ten dy dü; ma s6, da chi trti s& chInh, din thoai, thu 

din tü, trang thông tin din tü; ca quan di din chU sa htu; t l vn nhà ni.rOc. 

3. Thông báo kjp thii cho B K hoch và Dâu tu nêu tài khoán, mt khâu bj 

mit, dánh c&p ho.c phát hin có nguii sr dng trái phép tài khoán. 

Chirongil 

CAC THÔNG TIN CONG BO DJNH KV 
A A 9 A A EDieu 7. Cac ni dung phai cong bo thong tin dnh ky 

1. Thông tin co bàn v Tong cong ty, don vj và Diêu l. 

2. Mic tiêu tOng quát, mi1c tiêu, chi tiêu cii th cüa k hoch kinh doanh hng 

nàm dâ duçc co quan d.i din chU sa hi)u phê duyt theo ni dung quy djnh Biu 

mu sO 02 kern theo Quy ch nay; thai hn cong bO truóc ngày 31 tháng 3 cüa nãm 

thrc hin. 
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3. Báo cáo dánh giá v kt qua thirc hin k hoach san xut, kinh doanh hang 

näm theo ni dung quy djnh ti Biu mu s 03 kern theo Quy ch nay; thi hn 

cong b truâc ngày 30 tháng 6 cUa näm 1in sau nàm thirc hin. 

4. Báo cáo kt qua thirc hin các nhim vi cong Ich dugc giao theo k hoch 

hoäc du thu (nu co) và trách nhim xã hôi khác theo ni dung quy djnh ti Biêu 

rnu so 04 kern theo Quy ch nay; thai hn cong b trithc ngày 30 tháng 6 cüa nãm 

1in sau närn thiic hin. 

5. Báo cáo thrc trng quãn trj và Co cu t chirc 06 tháng theo ni dung quy 

djnh ti Biu mu s 05 kern theo Quy ch nay; th?ii hn cong b trithc ngây 31 

tháng 7 hang näm. 

6. Báo cáo thrc trng quán trj và co c.0 t chüc hang näm theo ni dung quy 

djnh ti Biu mu s 06 kern theo Quy ch nay; thñ hn cOng b tnróc ngày 30 

tháng 6 cüa näm 1in sau näm thirc hin. 

7. Báo cáo và torn t&t báo cáo tâi chInh gifla nàm dã dirçic kim toán b&i t 

chirc kim toán dc lip, bao gm báo cáo tài chInh cña Tng cong ty và báo cáo tài 

chInh hcip nht (nu có) theo quy djnh pháp 1ut v k toán; thai hn cong b trixóc 

ngày 31 tháng 7 hang näm. 

8. Báo cáo và torn tt báo cáo tài chInh h&ng näm dã ducic kim toán b&i to 

chirc kim toán dc lap, bao grn báo cáo tài chInh cüa Tng cong ty và báo cáo tâi 

chInh hqp nh.t (nu có) theo quy djnh pháp 1ut v k toán; thai hn cong b trong 

vông 150 ngày k tr ngày kt thüc nàm tài chinh. 

Diu 8. Các thông tin cong b bt thtrông 

Cong b6 trên trang thông tin din t1r và niêm yt Cong khai ti tri sä chinh, da 

dirn kinh doanh cUa Tng cOng ty; Cng thông tin doanh nghip và gài báo cáo B 

GTVT v các thông tin bt thi.nmg trong thai hn 36 gRi k tir khi xáy ra mt trong 

các six kiin  sau: 

1. Tài khoán b phong tóa ho.c dixçc phép hoat dng trâ 'ai  sau khi bj phong tôa. 

2. Tm ngrng mt ph.n hoc toàn b hot dng kinh doanh; b thu hi Gi.y 

chüng nh.n clang k doanh nghip, giy phép thành lip, giy phép thành 1p và 

ho,t dng, giAy phép hot dng ho,c giy phép khác lien quan dn ho?t dng. 

3. Sira di, b sung ni dung Giy chirng nhn clang k doanh nghip, giy 

phép thành lap, gi.y phép thành 1p và hot dng, giy phép hot dng hoc giy 

phép khác lien qun dn hot dng. 

4. Thay dôi thành viên Hi dng thânh vien, Chü tjch cong ty, Giám dôc, Phó 
giám d6c hoc Tng giám d6c, Phó Tng giám dc, K toán tru&ng, Truäng phOng 

tài chInh k toán, Tru&ng Ban kim soát ho.c Kirn soát viên. 
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5. Co quy& djnh k 1ut, khâi t& có ban an, quyt djnh cüa Tôa an di vâi 

ngthi quân 1. 

6. Co kt 1un cUa ci quan thanh tra hoc cUa CG quan quân 1 thu ye vic vi 

phm pháp 1ut. 

7. Co quyt djnh thay di t chirc kirn toán dc 1p hoc bj tü chi kim toán 

báo cáo tài chInh. 

8. Co quyt djnh thãn.h lap, giái th& hcp nht, sap nh.p, chuy&i di cong ty 

con, chi nhánh, van phông dai  din. 

9. Quyt djnh d.0 tiz, giám vn hoc thoái vn du tu tai  các cong ty khác. 

Diu 9. Tm hoãn cong b thông tin. 

1. Báo cáo B GTVT v vic tam  hoân cong b thông tin trong tru&ng hç'p 

vic cong b thông tin không th thirc hin dung thii han  vi 1' do bat khâ kháng 

ho.c cn sr ch.p thun cüa B GTVT di nhüng ni dung cn han  ch cong b 

thông tin. 

2. Cong b trên trang thông tin din tir vic tam  hoân cOng bô thông tin, dông 

thai phãi thc hin cong b thông tin ngay sau khi sir kin b.t khá kháng ducic 

kh&c phic hoc sau khi có kin cüa B GTVT di vi các nti dung c.n han  ch 

cong b thông tin. 

Diu 10. Diu chinh ni dung cong b thông tin 

Trong tru&ng hqp cn diu chinh các ni dung cong b thông tin, b phn 

cung cp thông tin chun bj ni dung lien quan có trách nhim dir tháo báo cáo 
ngu?ñ quyt djnh cong b thông tin ni dung diu chinh d duqc phê duyt, sau do 

gri ni dung cOng b thông tin diu chinh len B GTVT trong vOng 05 (närn) ngày 

lam vic; dng thai chuyn B phn däng tãi thông tin c.p nht thông tin dia diu 

chinh len trang thông tin din tu. 

CHTJ'1NG III 

QUY TRINH, TRACH NHIM CUA CAC BO PH4N LIEN QUAN 

Diu 11. Quy trInh thrc hin 

1. Bô ph.n cung cp thông tin chun bj ni dung c.n cong b và trInh Ng.thi 

quyt djnh cOng b thông tin. 

2. Ngithi quyt djnh cOng b thông tin duyt thông tin cong bô. 

3. Bô phân dng tâi thông tin chuyên ni dung cong b dã duçc Ngui quyt 
djnh cong b thông tin duyt cho Bô phn cung cp thông tin, ding thai gi'ri len B 

GTVT. 
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4. B ph.n däng tãi thông tin cong b ni dung thông tin len trang thông tin 

then tlr. 

Diu 12. Trách nhim cüa B phn, Don vj cung cp thông tin 

1. B phn cung c.p thông tin cüa Tng cong ty có trách nhim phài djnh kS' 

thirc hin cong b6 thông tin theo các quy ctjnh dugc nêu ti Diu 7, Diu 8 

chi..rcing II cCia Quy ch nay theo dung yêu cu v ni dung, thii h.n cong b 

thông tin, cii th: 

- B phn cung cp thông tin (Phông KTKH chü trI) có trách nhim chun bj 

ni dung cong b thông tin theo các quy djnh duçic nêu t.i Khoãn 1, 2, 3, 4 Diu 7 

Chucng II ciia Quy ch nay; 

- B phn cung ep thông tin (Phông TCLDTL chü trI) có trách nhim chuân 

bj nii dung cong b thông tin theo các quy djnh duçic nêu ti Khoân 5, 6 Diu 7 

và Khoãn 4, 5, 8 Diu 8 Chixing II cüa Quy ch nay; 

- B ph.n cung cp thông tin (Phông TCKT chü trI) có trách nhim chuân b 

ni dung cong b thông tin theo các quy djnh duçic nêu ti Khoãn 7, 8 Diêu 7 và 

Khoãn 1, 6, 7, 9 Diu 8 Chixong II cüa Quy ch nay; 

- B phn cung c,p thông tin (Van phông chü trI) có trách nhim chu.n bj nôi 

dung cong b thông tin theo các quy djnh duçic nêu tai  Khoân 2, 3 Diêu 8 Chucmg 

II cUa Quy ch nay. 

2. Cong ty trách nhim hUu hn mt thânh viên do COng ty mc nm gi0 

100% vn diu 1 có trách nhim phãi djnh k' thc hin cong bô thông tin theo 

các quy djnh d.rcic nêu ti Diu 7 và Diu 8 Chuang II cüa Quy ch nay theo 

dung yêu c.0 v ni dung, th?ii hn cong b thông tin. 

3. Cong ty Ci ph&n do Cong ty mc n.m gii trén 50% vn diu 1 có trách 

nhim phâi djnh k' thc hin cong b thông tin theo các quy dnh ti khoàn 1, 3, 5, 

6, 8 Diu 7 và Diu 8 Chuing II cüa Quy ch nay theo dirng yéu câu ye ni dung, 

thai hn cong b thông tin. 

4. CF4u trách nhim truóc Hi dng thãnh viên và Tng giám dc v vic thrc 

hin các ni dung c.n cong khai theo quy djnh tai  Chucing II cüa Quy ché nay. 

5. Thirc hin nhim v11 khác do Nguôi quyt dnh cong b thông tin giao. 
A A ., . A . A A A Dieu 13. Trach nhiem cua Ngtroi quyet dnh cong bo thong tin 

1. Chju trách nhim duyt các ni dung cOng b thông tin cüa B phn cung 

cp thông tin. 

2. Chiu trách nhiêm v tInh chinh xác, trung thirc, tMng nhât và dung pháp 

1ut cüa ni dung thông tin cong b& 
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CHTX€ING IV 

TO CHU'C THVC HIN 

Diu 14. To chirc thu'c hiên 

1. Quy ch nay có hiêu luc k tr ngày kI, Tng Giám dc, các Phó lông giám 
dác, K toán trithng, Chánh Van phông, Tnr&ng các Phông, Ban, Tram, Chi nhánh, 

Chü tjch, Giárn dc các don vj thânh viên thuc Tng cong ty Bão dam an toàn 

hang hãi min Narn và các cá nhân lien quan chju trách nhim th chcrc thirc hin 

Quy ch nay. 

2. Trong qua trInh thirc hin, nu thy cAn b sung, s1ra di Quy chê nay, các 
don vj, cá nhân phân ánh v Ban chi do t ch'Crc thrc hin côn b thông tin cüa 
Tng cOng ty tng hqp, báo cáo Lânh dto xem xét, quyt djnh./i 

TM. HQI BONG THANH VIEN 
cHU TICH 

SOOlO 73 

'lONG 
CONG TY SÃO DA 
AN lOAN HANG HA 

MIEN NA1 

üách Blnh Hung 
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BiumusO1 
GIAY UY QUYEN THIJ'C HIN CONG BO THONG TIN 

CUA TONG CONG TY BAO DAM AN TOAN HANG HA! MIEN NAM 
(Ban hành kè,n theo Quyê't ã'jnh s 830/QD-TCTBDA THHMN ngay 30/6/2021) 

BO GIAO THÔNG VN TAI CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
TONG CONG TY BAO DAM Dc Ip -  Tkr  do - Hnh phüc 

AN TOAN  HANG HAl MIEN NAM 

MST: Ba Rja- Vüng Tàu, ngày ... tháng nàm 

KInh gfri: 
- (Ci quan dii din chü s& hUu nhà rnxóc); 
- (B Ké hoach và Dâu ti.r). 

Các can ci 

I. BEN UY QUYEN: 

Ten giao djch cCia doanh nghip:  
Ma s6 doanh nghip:  

Dja chi lien lc:  
Website:  

II. BEN NHAN UY QUYEN: 

Ong (Ba):  

SCMND/CCCD:  

Ngày cap! Noi cap:  

Diên thoi lien h/ Email:  
Chüc vi ti doanh nghip:  

III. PRAM VI UY QUYEN (NQI DUNG UY QUYEN): 

IV. THiI HIN UY QUYEN: 

NGUTJI UY QUYEN NGUI DIfC UY QUYEN 
(Ngirbi di din theo pháp 1ut) 

SO( 

DAN 
MIEN 

N— 

K, ghi rö hQ ten và dóng du K, ghi rö hQ ten 



Biêu mLi s 02 
BAO CÁO M!JC TIEU TONG QUAT, KE HOCH KINH DOANH NAM 

CUA TONG CONG TV BAO DAM AN TOAN HANG HAl MIEN NAM 
(Ban hành kern theo Quyr djnh so' 830/QD-TCTBDATHHMN ngày 3 0/6/2021) 

BO GIAO THÔNG VN TAI CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TONG CONG TY BAO DAM Dc Ip - Tr do - Hnh phüc 

AN TOAN  HANG HA! MIEN NAM 

MST: Ba Rja-Vibig Tàu, ngày ... tháng nãin 

I. M1JC TIEU TONG QUAT VA NHIM VJ KE HOJLCH 

II. KE HO3CH KINH DOANH vA iAu TTf PHAT TRIEN NAM... 

1. K hoach san xut kinh doanh 

- K hoach chi tiêu san luqng chInh 

- K hoch san xu.t kinh doanh câ nàm 

BANG CAC CIII TIEU SAN XUAT KINH DOANH NAM  

TT Cac chi tieu Do'n vi tinh 
Chitiêukê 

hoch 

1 Các chi tiêu san li.rçmg chInh 

a)  San phrn 1 

b)  Sânphrn2 

2 Chi tiêu san phm, djch V%1 cong ich (né'u 
co,) 

3 Tngdoaththu Tdng 

4 Lçii nhutn tnràc thud T' dông 

5 Lqi nhu.n sau thus T dng 

6 Thu và các khoán phãi np Nba rnrOc T5' dng 

7 Tng vn du tti T' dng 

8 Kim ngch xuAt khu (nê'u co) T dông 

9 Các chi tiêu khãc 

2. K hoch d&u tu cüa doanh nghip trong näm (ten dir an nhóm B trô len, 
nguôn von, tOng mire dâu tu...) 

1Q 

AM 



Biu mu s6 03 
BAO CÁO DANH GIA yE KET QUA 

THVC HIN KE HOACH SAN XUAT KINH DOANH NAM 
CUA TONG CONG TV BAO DAM AN TOAN HANG HAl MIEN NAM 

(Ban hành kern theo Quye"t djnh so' 830/QD-TCTBDATHHMN ngày 3 0/6/2021) 

BO GIAO THÔNG VAN TAT CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TONG CONG TY BAO DAM Dc Ip - Tir do - Hnh phüc 

AN TOAN  HANG HA! MIEN NAM 

MST: Ba Ria-Ving Tàu, ngày thông nám 

I. TINH HINH bAT DQNG SAN XUAT KINH DOANH NAM.... 

- Dánh giá kt qua hoat dng san xut kinh doanh trong näm so vOi k 
hoach dOi vói các chi tiêu theo Bang so 1; 

- Thun lcii, khó khàn chü yu, các yu t ãnh hu&ng ti tInh hInh san xuât 
kinh doanh cüa doanh nghip. 

BANG SO 1: MÔT sO CII! TIEU YE HOT BONG  SAN XUAT 
KINH DOANH CUA DOANH NGHIEP 

•AA 

-C 

TT Chi tiêu DYT K 
hoch 

Giá tn 
thuc 
hin 

Giá tn thirc hiên 
cüa cã to hcrp cong 
tymç-côngtycon 

(nu co) (*) 

1 
San phm chü yu san 
xut 

a)  Sánphm1 

b)  San phm 2 

2 Tng doanh thu T dông 

3 Lgi nhun truàc thu T dong 

4 Lçi nhun sau thu T) dng 

5 
Thus và các khoãn dã 

T dng 

6 
Kim ngch xuât nh3p 
khu (neu co) 

T dng 

San phm dtch  vii cong 
Ich (nlu co) 

8 Ting s6 lao dng NgiiOi 

9 Tng qu hrcmg T' dông 

a)  Qu luang quãn 1 T dng 

b)  Qu5 lwmg lao dng T' dông 

Lu'u j': (*,) Công mc là doanh nghip nhà nzthc cung cô'p thông tin các 
chi tiêu hQp nhát cia rnó hInh cong mc -  cong con. 



II. TINH H!NH DAU TIX, TINH HINH TH1JC HIIN CAC DV AN. 
1. Dánh giá tInh hInh thrc hin các Dr an có tng mtrc vn tir nhórn B trâ 

len (theo phân loai quy djnh tai  Lut Dâu tu cong); tiên d thc hin; nhüng khó 
khàn, vung mac trong trurng hçip dir an không dam bão tiên d dã duçrc phê 
duyt. 

BANG SO 2: T!NH H!NH THVC HIEN DAU TJI CUA DOANH 
NGHIP 

TT 
Ten 
dr 
an 

Tng v6n 
du tu' (t 

dng) 

Vn chü 
s& hfru 

(tdng) 

Von vay 
(tdng) 

Vn khác 
(tdng) 

Tng giá 
thrc 

hin tInh 
de,nthoi 
diem báo 

cáo (t 
dng) 

Thôi gian 
thrc hin 
dirán(tfr 

nàm 
den 

nám...) 

Dránquan 
tr9ng quôc 

gia 

Dir an nhórn 
A 

Dix an nhórn 
B 

2. Các khoân du tu tài chinh. 

III. T!NH HINH DAU T!f TI CAC CONG TY CON. 

Dánh giá tInh hInh hot dng cUa các cong ty ma doanh nghip nm trên 
50% vOn diêu l, tlnh hInh dâu tu cüa doanh nghip vào các cong ty nay, torn tat 
ye hot dng và tInh hInh tài chInh cüa các cong ty nay theo Bang so 3. 

BANG sO 3: TINH H!NH DAU TU' VA SAN XUAT KINH DOANH 
TM CAC CONG TY CON DO CONG TY M NAM CO PHAN CHI PHOI 

TT 
Ten 

doanh 
nghip 

Von 
. dieu 
. 1e(t 
. dong) 

Tng 
von 

dãu tir 
cua 

cong ty 
mc (t 
dông) 

Tong 
tài 
san 
(t 

dOng) 

Doanh 
thu ( 
dng) 

Lol 
nhun 
trir&c 
thu 
(t 

dông) 

Lori 
nhun 

sau 
thud 
(t$ 

dông) 

Loi •. nhuan 
" V 
cong ty 

mc 

Thug 
vàcác 
khoan 

,. dã flop 
Nhã 
niró'c 

(f 
dng) 

Tong ncr 
phãi trã 
(t dng) 

1 Các cong ty con do cOng ty mc ,um gifr 100% vn ctiu ! 

1.1 Cong ty A 



1.2Công ty B 

2 Cdc cong ty con do cong ty mc ,uhn gifr trên 50% van d,u 

2.lCôngtyC 

2.2Công ty D 

'NCr 
1OA 
MIEI 



Biu rnh s 04 
BAO CÁO KET QUA THVC HIN CAC NHIM VJJ CONG ICH 

vA TRACH NHIM xA HQI (NEU CO) NAM 
CUA TONG CONG TY BAO DAM AN TOAN HANG HAl MIEN NAM 
(Ban hành kè,n theo Quye't djnli so' 830/QD-TCTBDATHHMNngày 30/6/2021) 

BO GIAO THÔNG VAN TAI 
TONG CONG TY BAO DAM 

AN TOAN  HANG HAT MIEN NAM 

MST: 

CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Ttr do - Hnh phüc 

Ba Rja- Ving Tàu, ngày ... tháng ... nãm 

I. MQT sO cm TIEU yE NHIM VJ CONG iCH 

TT Chi tiêu 
Do'nvi 

tinh 
Kê 

hoach 
Thtrc 
hién 

T 1 
thu'c hiên 
so vói ke 

hoich 
(%) 

1 Kh& ltrcng, san lucing san phm djch vii 
cong Ich thrc hin trong näm 

1.1 SãnphAml 

1.2 San phtm 2 

2 
Chi phi phát sinh lien quan dn eác san 
phm, djch V%i cong ich thrc hin trong 
näm 

Doanh thu thtrc hiên các san phm, djch 
vi cong ich trong näm 

II. TRACH NHIM xA HQI CUA DOANH NGHh1P 

1. Trách nhim báo v môi tru1ng. 

2. Trách nhim dóng gop cho cong dông xâ hi. 

3. Trách nhim vâi nhà cung cp. 

4. Trách nhim bão dam lçii Ich và an toàn cho ngui tiêu dung. 

5. Trách nhiêm dam bão igi Ich cho cô dông và ngi.thi lao dng trong doanh 
nghip. 

3 

'I 



Biu mu s 05 
BAO CÁO THIC TMNG  QUAN TR1 vA C CAU TO CHI5C 6 THANG/ NAM 

CUA TONG CONG TY BAO DAM AN TOAN HANG HAl MIEN NAM 
(Ban hành kern theo Quye't dinh so' 830/QD-TCTBDATHHMNngay 30/6/202D 

BO GIAO THÔNG VN TAI 
TONG CONG TY BAO DAM 

AN TOAN  HANG HA! MIEN NAM 

MST: Ba Rja-Vi2ng Tàu, ngày tháng nárn 

I. HOAT BQNG CUA HQI BONG THANH VIENIHQI BONG QUAN 
TRjICHU T!CH  CONG TV: 

Thông tin v các nghj quy&, quyt djnh cüa Hi dng thành viên, Chü tjch 
cong ty, Hi dông quãn trj lien quan den hot dng san xuât kinh doanh, dâu tu, 
dâu thâu, rnua sam tài san,... 

BANG SO 1: CAC NGHJ QUYET/QUYET BJNH QUAN TRQNG 
CUA HOI  BONG THANH VIEN/ HQI BONG QUAN TRJ HOAC CHU 
TICH CONG TV 

IT S van ban Ngày Ngirôi k, ban hành 
Ni dung (neu torn tat ni 
dung chInh cüa van ban) 

1 

2 

3 

II. THÔNG TIN yE GIAO DJCH vi CAC BEN CO LIEN QUAN: 

BANG sO 2: THÔNG KE yE CAC GIAO D!CH WI! NGIX(%I CO 
LIEN QUAN 

TT 
Ten o 

chü'c, cá 
nhân 

Thai diem 
giao djch 

Ni dung 
giao dch 

Giá tn giao 
djch 

S Nghi quyt/Quyt tl1nh 
cüa 

HDTVIHBQT/DHBCD 
thông qua 

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

1 

2 

3 

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Bc 1p - Tir do - Hnh phüc 

DA 
G  !i 



Giái ditch: 

(2): Ghi rO ten cüa ben thirc hin giao djch; 

(3): Thai gian bt du thc hin giao djch; 

(4): Ghi rO ni dung giao djch (VI dii: Hgp dng kinh t, Hgp dông cho 
vay, Hqp dông di vay...); 

(5): Ghi rô giá trj giao djch (VI did: T' dng, nghIn USD..); 

(6): Ghi rô s, ngày tháng van ban cüa cp có thm quyn ban hãnh v vic 
thrc hin giao dch. 

III. THÔNG TIN yE GIAO D!CH  GIiA DOANH NGHIP vff 
CAC DOI TUNG KHAC: 

Thông tin v các giao djch Co giá trj tr 10% vn chü s hüu tr& len cüa 
doanh nghip lien quan den hoat dng san xuât kinh doanh, dâu tu, dâu thâu... 
theo Bng so 3. 

BANG SO 3: THÔNG icE yE CAC GIAO D!CH  CUA DOANH 
NGHh1P 

TT Ni dung 
giao djch 

Dôi tác 
giao djch 

Thôi diem 
giao djch 

Giá trj 
giao djch 

s6 Nghj quyt/Quyt djnh 
cüa 

HDTV/HDQTIDHDCD 
thông qua 

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

1 

2 

3 

Giái thIch: 

(2): Ghi rO ni dung giao djch (Vi d: Hp dng kinh t, Hqp dông cho 
vay, Hqp dông di vay, Hçip dông mua sam...); 

(3): Ghi rO ten cüa ben thirc hin giao djch; 

(4): Thai gian bt du thic hin giao djch; 

(5): Ghi rô giá trj giao djch (Vi dii: T dng, nghIn USD..); 

(6): Ghi rô s& ngày tháng van bàn cüa c.p có thm quyn ban hành v vic 
thirc hin giao djch. 



BiumusO6 
BAO CÁO THTrJC TR4NG QUAN TRI VA ca cAu TO CHU'C NAM 
CUA TONG CONG TY BAO DAM AN TOAN HANG HA! MIEN NAM 
(Ban hành kern theo Quylt djnh s 830/QD-TCTBDATHHMNngay 30/6/2021) 

BO GIAO THÔNG VN TAI CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VI1T NAM 
TONG CONG TV BAO DAM Dc Ip - Tr do - Hnh phUc 

AN TOAN  HANG HAl MIEN NAM 

MST: Ba Rja-Vüng Thu, ngày ... tháng ... närn 

I. THÔNG TIN yE CO QUAN DAI DIIN CHU SO HOU 

1. Thông tin chung. 

- Ca quan dai  din chU sâ hüu. 

- Ngix&i dirng du và cp phó cüa ngl.r&i drng d.0 Ca quan di din chU si 
hUu; 

2. Các quyt djnh có lien quan cüa Ca quan dai  din chü sâ hüu 

Thng kê các quyt djnh có lien quan cUa ca quan 4i din chü s& hftu theo 
Bãngsôl. NG 

BANG SO 1: CAC QUYET D!NH  CO LIEN QUAN CUA CO QUAN To 

DI DIN CHU SO H1J1J M 

TT S van ban Ngày 
Ni dung 

('neu torn tat ni dung chInh cia van ban) 

1 

2 

3 

II. THÔNG TIN VE NGU'OI QUAN LY DOANH NGHIIP 

1. Danh sách ngizôi quãn l doanh nghip: 1it kê thông tin cii th theo 
Bãngsô2. 

BANG sO 2: DANH SACH NGUOI QUAN L DOANH NGHIP 

TT Ho và ten Nãm sinh 
TrInh d 

chuyên mon 
Kinh nghim 
ngh nghip 

Cãc vj tn quãn 
1' dã nm gifr 

1 

2 

3 



2. Tin luang, thu lao và 1i ich khác cüa ngtthi quân 1 doanh nghip. 

Luong, thithng, thu lao, các khoãn 1i Ich khác cüa trng ngithi quân 1' 
doanh nghip theo Bang so 3. 

BANG SO 3: TIEN LU'ONG, THU'NG CUA NGIIOI QUAN L 
DOANH NGHhIP 

TT Ho và ten Chüc vi Mtrc kro'ng He s 
Tin 

lwing/nãm 

Tin thtr&ng, 
thu nhp 

khác 

1 

2 

3 

3. Hot dng cüa Hii dng thành vien, Hi dng quàn trj ho.c Chü tjch 
cong ty. 

Thông tinv các nghj quyt, quyt djnh cUa Hi dng thành viên, ChU tjch 
cong ty, Hi dông quãn trj lien quan den hot dng san xuât kinh doanh, dâu tu, 
dâu thâu, mua sam tài san... theo Bang so 4. 

BANG SO 4: CAC NGHJ QUYET/QUYET B!NH  CUA 1101 BONG 
THANH VIEN/ HQI BONG QUAN TR HOAC CHU TJCH CONG TY 

TT So van ban Ngày Ngirôi ks', ban hành 
Ni dung 

(neu torn tat n5i dung chInh 
cza van ban) 

1 

2 

3 

III. BAN KIEM SOAT VA KIEM SOAT VIEN 

1. Thông tin ye Ban kiêm soát và Kiêm soát viên. 

BANG sO 5: DANH SACH BAN KIEM SOAT VA KIEM SOAT 
VIEN 

TT H9 và ten Näm 
sinh 

Trinh d 
chuyên mon Chfrc vi 

Ngày bt du 
là thành viên 

BKS 

T5' I tham 
dir hçp 

1 

2 

)O1 

) 



3 

2. Các báo cáo cüa Ban kiêm soát và Kiêm soát viên. 

IV. BAO CÁO KET LU1N CUA C€i QUAN THANH TRA (nu co) 

V. THÔNG TIN YE NGU fl CO LIEN QUAN 

1. Danh sách Ngi..rài có lien quan cüa doanh nghip. 

BANG SO 6: DANH SACH YE NGUfl CO LIEN QUAN CUA 
DOANH NGHIP 

TT 
Ten t 

chfrc, Ca 

nhân 

Chócv 
(nu co) 

Da chi trIi 
s& chInh/ dja 

chi lien h 

Thbi dim 
btdu1à 

,. nglro'i co 
lien quan 

Thôi dim 
khôngcônlà 
ngtrOi có lien 

quan 

Ldokhông 
con là ngtr0i 

lien quan 

1 

2 

3 

2. Thông tin v giao djch vâi các ben có lien quan. 

BANG SO 7: THÔNG KE yE CAC GIAO DICH V(1I NG1f(YI cO 
LIEN QUAN 

TT 
Tênt 

chfrc, Ca 
nhân 

ThOi diem 
giao djch 

Ni dung 
giao dlch  

Giá trl 
giao djch 

So Ngh quyt/Quyh dlnh  cüa 
HDTV[HDQT/DHDCD thông 

qua 

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

1 

2 

3 

Giái tJ,ich: 
(2): Ghi rö ten cüa ben thc hin giao djch; 

(3): Thi gian bt d.0 thrc hin giao djch; 

(4): Ghi rO ni dung giao djch (VI di1: Hqp dMg kinh t, Hqp dng cho 
vay, Hcp dông di vay...); 

3?;9  

0 

NG F 



(5): Ghi rô giá trj giao djch (Vi dii: T' dng, nghIn USD..); 

(6): Ghi rO s& ngày tháng van bàn cüa cp có thm quyn ban hành v vic 
thirc hin giao djch. 

VI. T!NH H!NH S1 DVNG  LAO JJQNG 

- Tng s lao dng cüa doanh nghip (ngithi): 

- Mrc liscmg trung bInh nguôi lao dng/nam (triu dng): 

- Tin thuing, thu nhp khác cüa ngui lao dng/ngtthi/närn (triu dng): 
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