
CONG TY CO PHAN VAN TAI 	CONG HOA XA HOL CIIU NGH1A VIET NAM 
BA PHUONG THC DUYEN HA! Dc 1p - Tir do - Hanh phIic 

	

So': 1 7/2020/C'BTT-TASA 	 Hal Phông, ngày 08 tháng 04 nám 2020 

CONG BO THÔNG TIN TREN CONG THONG TIN DIN TIY 
CUA UY BAN CH15G KHOAN NHA NIY(%C VA' *  

Sd GIAO DjCH CHUG KHOAN TRAM! PHO HO CR! MINI! 

Kin!, -0: - Uy ban Chung khoán Nhà nu-ó'c 
- S& Giao dich chfrng khoán TP. Ho Chi Minh 

- Ten to chirc: Cong ty cë, phAn Van  tài da phixang thtrc Duyën Hái 
- Ma chirng khoán: TCO 
- DIa chi tri s& chInh: So 189 &r?xng di Dinh Vu, Phu?mg Dông Hái 2, Quan Hãi An, 

thành phô Hài Phông. 
- Dinthoai: 02253.978895 
- Fax 	: 02253.978895 
- Ngirii thrc hin cong bô thong tin: Lê Khánh Toàn 

Chirc vv: Trithng phOng Hành chinh tong hçip 
Loi thông tin cong bô: U djnh k' Z bat thithng El 24h U theo yêu câu 
Ni dung thong tin cong b6 (*): 
- Côn ty co phân Van  tãi da phuong thfrc Duyên Hãi cOng bô thông tin Nghj quyêt 
Hi dOng quãn trj so 04/2020/NQ-HDQT ngày 08/04/2020 ye vic hoän to chuc Dti 
hi dông cô dông thu?ng niên näm 2020 do tmnh hInh djch beth viêm duing ho hap 
cap Covid- 19 dang din biên phuxc tap, cüng nhu thirc hin khuyên cáo cüa Do Y tê 
Vit Nam, chi dao  cüa Ban chi d?o  quôc gia phàng, chOng djch Covid- 19 và các Chi 
thj cüa Thu tuàng ChInh phü ye vic th%rc hin các bin pháp cap bach phong, chông 
djch Covid-19. 
- Thông tin nay da duqc cong bô trén trang thông tin din tir cüa Cong ty vào ngày 
08/04/2020 tai duing dan: 
http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/nghi-ciuyet-hdgt-so-04-2020-ng-
hdgt-ngay-08-04-2020-464.html  

Tôi cam kt các thông tin cong bO^ trên day là dung sr that và hoàn toàn chju trách 
nhim tnthc pháp luat ye nOi  dung các thông tin da cong bô./. 
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CONG TV CO PHAN VAN TAI 	 CQNG HOA xA HQI CHU NGH1A VIT NAM 
BA PHU'NG THIYC DUYEN HA! 	 Bc Op - Tr do - Hnh Phüc 

----oOo 	 oOo----- 
So: 04/2020/NQ-HDQT 	 Hái Phông, ngày OF tháng O nãm 2020 

HO! BONG QUA-  N TR! 
CONG TY CO PHAN VAN TA! BA PHUiNG THC DUYEN HA! 

Can Ca': 
- Ludt Doanh nghip so 68/2014/QH13 dixçc QUA  hi Nuâc Cong hOa Xä hi Chü nghia 

Vit Nam thông qua ngày 26 thang 11 näm 2014; 
- Ludt Chirng khoán so 70/2006/QH11 thrçic Quôc hi  NuOc Cong hôa Xà hi Chu' nghia 

Vit Nam thông qua ngày 29 tháng 06 nàm 2006 và Ludt Chung khoán süa dOi bô sung so 
62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 näm 2010; 

- Diêu 1 và Quy chê quãn trj Côngty 	Co phân V.n tãi da phuong thüc DuyenHãi; 
- Biên bàn hop Hi dOng quãn trj so: 04/2020/BB-HDQT ngày 08/ 0 /2020 ye vic 	hoàn to 

chire hop Dii hi dOng Codông thuà'ng niên näm 2020. 

QUYET NGHI 

Diu 1: Thông qua vic hoàn tO^ chirc hop Dui hi dng co^l dông thung niên näm 2020 do tInh 
hInh djch bnh viêm dixng ho hap cap Covid-19 dang din biên phirc tap, cüng nhu thirc hin 
khuyên cáo cüa Bô Y tê Vit Nam, chi do cüa Ban chi dao  quôc  gia phông, Chong djch Covid-
19 và các Chi thj cüa Thu tithng ChInh phü ye vic thirc hi en các bin pháp cap bach phong, 
Chong dch Covid-19, cu the nhu sau: 

- Hoàn th chüc hop Di hi dng c dOng thuOng niên Cong ty nàm 2020 (dir kin t chirc vào 
ngày 12/04/2020) dA thong báo ti Nghj quyêt sO 02/2020/NQ-HDQT ngày 19/02/2020, Thông 
báo sO 08/TB-HDQT ngày 18/03/2020 cüa HDQT Cong ty cO phân V.n tái da phuang thi'rc 
Duyên Hãi và Giây m?i hop giri các cô dông. 

- MY bô Danh sách tng hçp nguài si hftu chüng khoán ch& quyn tham dr hop Di hi dông 
cô dông thuông niên nàm 2020 do Trung tam Luu kyf Chüng khoán Vit Nam l.p sO Vi 65/2020-
TCO/VSD-DK ngày 13/03/2020, vOi ngày dang k cuôi cüng la' ngày 11/03/2020. 

- Can cü tInh hInh thirc t, Di hi dng c dOng 	thuè'ng niên Cong ty nAm 2020 s ducic th chiirc 
vào th?i gian thich hçp, srm nhât có the và thông báo den cô dông nhung khOng qua ngày 
30/06/2020. 

Diu 2: Thrc hin nghl'a vii cOng b thong tin theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 3: Nghj quyt co'hiu 1rc k tr ngày k. Các thành viên Hi dng quãn trj, Ban Tng Giám 
dOc, Cale PhOng ban, các don vj trrc thuc Cong ty, các to chirc và cá nhân khác co' lien quan 
chju trách nhim thi hành Nghj quyêt này./. 

Noi nhân: 
- Nhu Dieu 3; 

- UBCKNN, SGDCKHCM; 

- LisuVP. 

BONG QUAN TRI 
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Bào Viêt Anh 


