
CONG TY CO PHAN VAN TA! 	CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
BA PHUONG THC DUYEN HAL 

Dc lp - Tr do - Hnh phñc 

S6: 0712021/CB7 -T-TASA 	 Hal Phông, ngày 05 tháng 03 nãm 2021 

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN BIN flY 
CUA UY BAN CH(rNG KHOAN NHA NUOC VA' 

S& GIAO DICH CH(J'NG JUIOAN THANH PHO HO CHI MINI! 

KIn/i J,ui: 	- Uy ban ChuI'ng khoán NIii nu'&c 
- So' Giao cJ1ch chtrng khoan TP. Ho Chi Minh 

- Ten to chrc: Cong ty c o^ phn Vn tãi da phwng thi.'rc Duyên Hãi 
- Ma chirng khoán: TCO 
- Dja chi trii si chinh: So 189 Ming di Dinh Vu, Phtrmg Dông Hãi 2, Qun Hài An, 

thành phô Hài Phông. 
- Diênthoai: 02253.978895 
- Fax 	: 02253.978895 
- Ngtrñ thirc hin cong b6 thông tin: Lé Khánh bàn 

Chi'rc vii: Tnrmg phàng flành chInh tOng ho 
Loai thông tin Cong bô: LI djnh k' Z bat thithng 0 24h 0 theo yeu cu 
Ni dung thông tin cong b 0 (*): 
- Cong bô thOng tin Nghj quyêt Hi dông quàn trj so 01/202 1 /NQ-HDQT ngày 
05/03/2021 vâi các nOi  dung nhi.r sau: 
1. Chip thuân &m xin tfr nhim chirc danh Thành viên Hi dông quán trj dc lp d& 
vâi Ong Ta Minh Nguyen. 
2. Triu tap Dai hOi dông cô dông th.thng niên näm 2021 vã ngày dang k cuOi cüng 
dê thuc hin quyên tham dr Di hOi  dong cô dông thumg niên näm 2021, ciii the: 
• Ngày clang k3 cuôi cüng: 26/03/2021. 
• Ngay và dja diem to chirc Dti hi: COng ty sd thông báo sau. 
- Thông tin nay cIa di.rçic cong bô trén trang thông tin din tü cüa Cong ty vao ngày 
05/03/2021 ti du?ing dan: 
http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/cbtt-ve-ngay-dang-ky-cuoi-
cung-de-thuc-hien-quyen-tham-du-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-202  1-505 .html 

Tôi cam kt các thông tin cong b6 trên day là dung sir th.t và hoàn toàn chju trách 
nhim trithc pháp 1ut ye ni dung các thông tin cIa cong b6./. 
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CONG TY CO PHAN VAN TA! 	 CONG HOA XA HQ! CHU NGHTA VJT NAM 
BA PHUONG THUC DUYEN HA! 	 We 1p - Tr do - Hnh Phüc 

----oOo 	 ----- o0o ----- - 
So: 01/202 1/NQ-HDQT 	 J-Iái Phdng, ngày Octháng 03 nãm 2021 

Hr NG QUAN TR! 
CONG TV CO PHAN VAN TA! DA PHU'ONG TH1C DUYEN HAl 

Can cá: 
- Lust Doanh nghip so 59/2020/QH14 drcyc Quôc hi Nuàc Cong hôa Xà hi Chi 

nghTa Vit Nam thong qua ngày 17 tháng 06 nãm 2020; 
- Lust Chung khoán sO 54/2019/QH14 thrç'c Quôc hi Ni.róc Cong  hôa Xà hi Chu' 

nghia Vit Nam thông qua ngày 26 tháng 11 näm 2019; 
- Diéu 1 và Quy chê quán trj Cong ty cô phân Vn tãi cIa phixong thirc Duyén Hài; 
- Biên bàn h9p Hi dông quán trj so: 01/2021/BB-HDQT ngayc/O.2021 vô vic chap 

thuan don xin tr nhim ehirc danh Thành viên Iii dông quãn trj dc lp và thông qua 
Chuang trinh, ni dung Dai hi dông cô dông thuing niên nàm 2021. 

QUYET NGH! 

Diu 1: Chap thun dan xin t'ir nhim chirc danh Thành viên Hi dng quán trj dc 1p d6i vâi 
Ong T Minh Nguyen, nhim k' 2018-2023. Ong T Mirth Nguyen khong con là Thành vien 
Hi dông quán trj dc Ip kê tir ngày CGthAngOS näm 2021. 

- Hi dng quãn trj s trmnh Dai hi dng c dông thông qua vic min nhim và bu bó sung 
thành viên Hi dOng quán trj ti Di hi dông Co dông thu 	iC ng nn näm 2021. 

Diu 2: Thông qua vic triu tp D?ihi  ding cO^ dOng thxäng niên nàrn 2021: 

- Ngày däng k cuM cing: 26/03/2021. 

- Ngày th chi.rc Dai  h.i: Cong ty sC thong báo sau. 

- Da dim to^ chirc Dti hi: Cong ty sd thông báo sau. 

- Ni dung: Báo cáo kt qua hot dng san xut kinh doanh 2020, k hooch hot dng 2021; 
Báo cáo cta Hi dông quãn tr; Báo cáo tài chmnh kiêrn toán närn 2020 và các ni dung khác 
thuc thâm quyên £ti hi dông cO dông. 

Diu 3: Uy quyn cho Chü tjch Fli &ng quán trj thirc hin các thu tic lien quan d tin hành 
t6 chirc Dti hi dông CO dông thu&ng niên nàm 2021. Lira chçn thai gian, cIja diem và hmnh 
thirc tO^ chirc Dti hi can c(r theo diêu kin và tinh hinh thrc te, dam báo phit hqp vâi các quy 
djnh cUa pháp li4t, Dieu 1 và Quy chê có lien quan cüa Cong ty. 

Diu 4: Thirc hin nghia vi cOng bé thông tin theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 5: Nghj quyt có hiu 1rc k tfr ngày k. Các thành viên Hô i dng quãn trj, Ban Tng 
Giáin doe, các PhOng ban, các dan vi trçrc thuc Cong ty, các to chrc và Ca nhân khác có lien 
quan chju trách nhim thi hành Nghj quyêt nay.!. 

Noi n/ian. 
- Nhtr Diu 3; 
- UBCKNN, SGDCKHCM; 
- LuuVP. 
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