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Hal Phông, ngày OcthangO3nam 2021

So: 01/20211NQ-14DQT

HQL HONG QUAN TRI
CONG TV CO PHAN VAN TA! DA PHU'ONG THU'C DUYEN HA!
Can cá:
- Lut Doanh nghip so 59/2020/QH14 dixçc Quôc hi Ni.ràc Cong hèa Xã hi Ch
nghia Vit Nam thông qua ngây 17 tháng 06 narn 2020;
- Lut Chrng khoán so 54/2019/Q1-114 duçc Quoc hi Nuóc Cong hôa Xâ hôi Chu
nghTa Vit Nam thông qua ngày 26 tháng I I nãm 2019;
- Diêu l e^ và Quy ché quãn trj Cong ty Co phãn Van tãi da phu'ong thirc Duyên Hái;
- Biên bàn hop Hi dOng quãn trj so: 01/2021/BB-HDQT ngàyO5?0/202I ye vic chap
thun don xin tr nhirn chi'rc danh Thành viên I1i dông quán trj dc ltp và thông qua
Chi.iGng trinh, ni dung Dai hi dOng cô dong thi.rng niên nAm 2021.
QUYET NGH
Diu 1: Ch.p thutn don xin Ur nhirn chüc danh Thành viên Hi dng quán tr dc 1p di vOi
Ong Ta Minh Nguyen, nhim k 2018-2023. Ong 'Fa Minh Nguyen không cOn là Thành viên
Hi dông quãn trj dc Ip kê tr ngày Octháng 63närn 2021.
- I-Ii dng quân trj së trinh Dai hi dng co^ dông thông qua vic min nhim và bAu b6 sung
thành viên Hi dong quãn trj tai Di hi dông CO dông thu'ng niCn 11am 2021.
Diu 2: Thông qua vic triu tp Dai hi dng c6 dOng t1urng niên nAm 2021:
- Ngày dang k cui ctng: 26/03/2021.
- Ngày to chrc Dai hi: Cong ty s thông báo sau.
- Dja dim t6 chüc Dai hi: Cong ty së thông báo sau.
- Ni dung: Báo cáo kt qua boat dng san xut kinh doanh 2020, k hooch boat dng 2021;
Báo cáo cUa Hi dông quãntrj; Báo cáo tài chInh kiêrn toán närn 2020 va các ni dung khác
thuc thârn quyên Dai hi dông cô dong.
Diu 3: Uy quyn cho Cht tjch Hi dng quàn trj thyc hiii các thu tiic lien quan d6 tin hành
to chirc Dai hi dông CO dOng thixng niOn näm 2021. Lira ch9n thai gian, dja diOm và hinh
thtrc to chüc Dai hi can cir theo diêu kin và tinh hinh thirc tO, dam báo phii ho p vói các quy
djnh cüa pháp 1ut. Di Cu le và Quy chO có lien quan cüa Cong ty.
Diu 4: Thrc hin nghia vii cOng b6 thông tin theo quy djnh cüa pháp 1ut.
Diu 5: Ngh j quyt CO hiu lirc k tr ngày k1. Các thành viOn Hi dng quán trl, Ban Tng
Giá m doe, eác PhOng ban, các dGn vi trçrc thuc Cong ty, các to chirc Va cd nhân khác CO liOn
quan chju trách nhirn thi hành Nghi quyêt nay.!.
Noi nithn:
/

- Nlity Diu 3;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Ltru VP.
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