
CONG TY CO PHAN VAIN TA! CQNG HOA XA 119! CHU NGHiA VIT NAM 

BA PHIfNG TH1J'C DUYEN HA! 	 Bc 1p - Tr do - Hnh phtic 

S: 01/NQ-BHBCB 	 Hái Phông, ngày 06 tháng 06 nám 2020 

NGH! QUYET 

BAI HO! BONG CO BONG THU'UNG NIEN NAM 2020 

CONG TY CO PHAN VAN TA! BA PHU'ONG TH1C DUYEN HA! 

BA! HOT BONG CO BONG 

- Can th Luat  Doanh nghip s6 68/2014/QHJ3 du'çtc Quóc hal  nithc C3ng hoà xã hi?i  chz 
nghTa Viet Nam thông qua ngày 2611112014 và các van ban hzthng dan thi hành; 

- Can c& Luat  Chtng khoán so 70120061QHJ 1 ngày 2910612006 cia Qucc ht7i Nuàc C5ng 
hoà xã hal  chü nghta Vit Nam, 

- Can c& Diu le^ Cong ty Cd phdn Van tái daphu'oiig thtc Duyên Hái; 

- Gán c& Biên ban hQp Dgi h3i ding cd dông thirô'ng niên nám 2020 cia C'Ong ty Cdphdn 
Van tái daphtro'ng thtc Duyên Hal ngày 0610612020; 

- Can c& Biên ban kidm phiê'u, bidu quylt các n5i dung cia Dqi hi dã dztçic Dgi hl thing 
qua, 

Dui hi &ng c dông ththng niên näm 2020 cüa Cong ty C phAn Vtn tãi da phixang thirc 

Duyên Hãi duçc t chirc tai Cong ty C phtn Vtn tãi da phrnng thüc Duyên Hãi, s 189 dix?ng 

di Dinh Vu, Phisông Dông Hãi 2, Qun Hãi An, thành ph Hâi Phông ngày 06 tháng 06 nãm 

2020 dA tin hành thão 1un và biu quyt thong qua các  quyt djnh sau: 

QUYET NGH! 

1. 	Thông qua Kt qua hot dng san xut kinh doanh hçp nht näm 2019 vâ Ke^ hoch san 

xut kinh doanh và du kin phân ph6i lqi nhun näm 2020. 

Mt sô  chi tiêu kt qua hoit dng san xuAt kinh doanh hçp nht näm 2019 nhu sau: 



K hoach san xut kinh doanh hçp nht và dir kin phân pMi igi nhun nàm 2020: 

Giá trj (dng) 

200.000.000.000 

18.000.000.000 

2% Lgi nhun sau thue2  tai 
BCTC Cong ty Mc, Cong ty con 

3% Lcyi nhuân sau thu tai 
BCTC Cong ty Mc, CA  ty con 

2% Lcii nhuân sau thue^ tai 
BCTC Cong ty Mc, Cong ty con 

- 	Qu khen thising, qu5 phüc igi 

- J Qu phát trin thj tnrông 

3.2 Chia c ttrc näm 2020 dir kin 10% tucing thring 1.000 
dông/cô phân 

Uy quyn Cho Hi dng quán trj thirc hin vic tam i'rng c ttrc nAm 2020 theo dung quy djnh 

cüa pháp 1ut và diu 1 cüa Cong ty, th'ii gian thirc hin tam irng c tirc sê do Hi dng quãn trj 

quyêt djnh. 

2. 	Thông qua phucing an phân pMi igi nhun näm 2019. 

2.1. Can cü vào kt qua ho?t dng kinh doanh hçip nht näm 2019, Di hi dng c dông nh.t trI 

thông qua phiiang an phân phi igi nhun näm 2019 nhix sau: 

STT Chi tiêu S 	tin (dng) 

1. Lgi nh un sau thu theo BCTC hgp nht näm 2019 cüa Co ông  cüa 	16.214.815.783 
cong ty me 

2. TrIchqu5: 

- TrIch qu5' du tu phát trin näm 2019 153.243.402 

- TrIch qu5' khen thu&ng, phüc igi näm 2019 355.783.133 

- Qu phát trin thj tru mg näm 2019 355.783.133 

3. Chi trã c 	tuc näm 2019: 9% twmg ducmg 900 dbng/c 	phiu bang 
tin mitt  tü ngun lçii nhun sau thud chixa phân  phi näm 2019 và 15.055.268.400 

ngun igi nhun sau thu 	chi.ra phân 	phi giü 1ti các nàm trixOc cUa 
Cong ty.  

2.2. Phucing thüc chi trã: 

Chi trã c tue näm 2019 b&ng tin mitt  thãnh hai dgt cho 16.728.076 co^ phAn: 9%/Cs 

ph An (1 c phn nhn dugc 900 dèng). Cu the: 

+ Dort 01 tam irng c6 ttirc näm 2019: 5%/Ci phAn (1 c phn nh.n duçic 500 dng) vào 

ngày 25/11/2019. 

+ Dot 02 thanh toán cô  tirc näm 2019: 4%/Cs phn (1 cô  phn nhn diigc 400 dng). 
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Uy quyn cho Hi dng quán trj lira chQn th?ii dim cu the^ de^ th%rc hin hoàn tat vic chi 

trã cÔ tirc dçrt 02 näm 2019 bang tin mt cho CO^ dông truâc ngày 15/07/2020. 

3. Thông qua toàn b nOi  dung Báo cáo tInh hInh Sir dung vn cüa s vn thu di.rçc tir dct 

phát hành c, phiu theo Nghj quyt Di hi dng CO dông bt thung s 02/2014/NQ-

DHDCD ngày 06/12/2014 cüa Cong ty Co^ phn Vn tái da phi.rang thirc Duyên Hãi (cho 

näm tái chInh 2018) dA dixçic kim toán bâi Cong ty TNHH Kim toán VACO. Báo cáo 

tinh hInh sir dungvn dä di.rcic Cong ty TNHH Kim to 
 VACO tin hành kim toán 

theo dung Chun mirc quy djnh và dã duçc CA 
 ty cong b theo quy djnh, dng thai 

duçc dang tái trên Website: www.tasaduyenhai.com  tü ngày 07/05/2019. 

4. Thong qua toán b ni dung Báo cáo tài chfnh, báo cáo tài chInh hopnhtt cUa Cong ty 

C phAn Vn tái da phiscmg thUc Duyên Hãi nàm 2019 dä duçic kim toán bâi Cong ty 

TNHH Kim toán VACO. Báo cáo tài chInh näm 2019 dà dirge Cong ty TNHH Kim 
A 	 A A toán VACO tin hành kim toán theo dung Chutn mirc quy djnh và dâ dirge Hi dng 

quán trj Cong ty cong b theo quy djnh, dng thi dirge däng tái trên Website: 

www.tasaduyenhai.com  tr ngày 13/03/2020. 

5. Thong qua Báo cáo hoit dng cUa Hi dng quán trj näm 2019. 

6. Thông qua Báo cáo hott dng cUa Ban kim toán ni b 6^ näm 2019. 

7. Thông qua Quyt toán thU lao näm 2019 cho thành viên Hi dng quán trj, Ban Kim VAI 
A 

toán ni bô  và dir toán thU lao nãm 2020 cho thành viên Hi dng quãn trj. 44 

+ Lqi nhun sau thue^ TNDN ttr hott dng kinh doanh chInh dt 10% trên vn du tu cUa 

chU sâ hUu thI mUc thU lao ci ii the: 

- Chu' tjch Hi dng quãn trj: 	10.000.000 dng/tháng 
NN 

- Thánh viên Hi dng quãn trj: 3.000.000 dng/tháng 

- MIX thU lao cho Hi dng quãn trj sê tang, giám theo ti Ie^ igi nhun sau thue^ TNDN tU 

hott dng kinh doanh chInWvn d.0 tir cUa chU sâ hthi. 

+ Thánh viên Hi dng quãn trj tham gia Ban diu hành Cong  ty h s: 1.0 

+ Thánh viên Hi dng quãn trj không tham gia diu hành Cong ty h So  : 0.8 

- Thu'lao các cuc h9p Hi dng quãn trj: 1.000.000 dng/thành viênl0l ln hop. 

8. Thông qua vic Uy quyn cho Hi dng quãn trj lira chn Cong ty kim toán dc lp 

dirge chap thun kim toán báo cáo tãi chInh các COng ty niêm yt näm 2020 thirc hi en 

kim toánlsoát xét báo cáo tái chInh riêng, báo cáo tài chInh hop nht cUa COng ty C 

Phan Vn tái da phirong thUc Duyén Hãi và các cOng ty TASA thánh viên (C Ong ty con) 

näm 2020. 

9. Thong qua vic cp nht ngành, ngh kinh doanh cUa Cong ty nhtr sau: 
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* Cp nht ngành, ngh kinh doanh cüa Cong ty theo Quyt djnh s 27/20 1 8/QD-TTg 

ngày 06/07/2018 cüa ThU tixâng ChInh phU v Ban hành he^ thong nganh nghe^ kinh t 

Viêt Nam: 

- Ngành, nghe^ kinh doanh dã däng kj theo Quylt djnh 10120071QD-TTg ngày 

2310112007: 

STT Ten ngành Ma ngành 
(Cp4) 

Cho thuê may móc, thit bj và d dUng hUu hInh khác 
1 Chi tiêt: Cho thuê may mOc, thiêt bj xêp 	di hang boa; Cho thuê 7730 

container 
San xuât than xc co' dng cci, rcr moóc và ban rc moóc 2920 

2 

- Ngành, nghe^ kinh doanh cp nhat  theo Quye't d/nh so'  27120181QD-TTg ngày 

0610712018 cia Thu' twang ChInh phz ve^ Ban hành hç thong ngành ngh& kinh ti Viçt 

Nam: 

STT Ten ngành Ma ngãnh 
(Cap 4) 

Cho thuê may moe, thit bj và do^ dUng hQu hInh khác không 
1 kern ngu?ii diêu khiên. 7730 

Chi tit: Cho thuê may móc, thiêt bj xêp di hang hod; Cho thuê 
container  
San xut than xc ô to và xc co'dng cci khác, ra moOc và ban r 2920 

2 moOc  

* SUa di Diu 3 cUa Diu i 
CA 

 ty C phAn V
A n tãi da phucmg thUc Duyên Hãi v 

ngành ngh& lTnh virc kinh doanh phU hçip vOi ni dung cp nht và theo dung quy djnh 

cUa pháp 1ut. 

Di hi dng c dông Uy  quyn Cho Chu'tjch Hi dng quãn trj và các b phn, Ca nhân 

CO lien quan hoàn thin, cp nht Diu 1 cUa Cong ty d ghi nhn ngành ngh kinh doanh 

disçe 

 
CAp nht nêu trên, thirc hi en dàng k, thong báo vâi Ca quan Nha nixcc co' th.m 

quyn thco quy djnh. 

10. Thong qua vic c1u tu kinh doanh kho bãi tii Bc Ninh. Du tu mey rng hoc hin di 

hóa lCD Phu' ThQ. Du tu kho bãi tai  ga Dumg st Yen Bái. DAu tu Cáng thco quy hoch 

dap Ung các yeu cAu van tãi bin quc t và phU hçip vâi phát trin hott dng san xut 

kinh doanh cUa Cong ty. 

11.
 

Thong qua vic tip ti;ic du tu phucmg tin 4n tãi, ban trá chm phuang tin vn tãi, 

thit bj nâng h Cho các chU xc và thuê lti d phi;ic vi;i hoit dng san xu& kinh doanh cUa 

Cong ty và các Cong ty con. 

00 

1) 
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12. 	Thông qua vic tái cci ctu các Cong ty con Cho ph' ho dja 1, phü hçip vOi quy djnh cüa 

giy phép, mô hInh kinh doanh cüa Cong ty me và các Cong ty con. 

13. 

14. 

Thông qua vic du tix thành lp doanh nghip mi 100% vn, tham gia gop vn thành 

lp doanh nghip, nhn chuyn nhuçing vn gop tii các doanh nghip, hçrp tác lien doanh 

lien kt vâi các di tác, gop vn bÔ  sung vào các Cong ty con,...de^ trin khai thirc hin 

các dir an ctu tu, të chüc thirc hin san xut kinh doanh, phát trin lTnh virc kinh doanh 

Logistics, thucmg mti, djch v, xut nhp kh.u, phân phi hang hóa, Cong ngh thong ng tin, 

nghiên ciru khoa hoc, bat dng san, du ljch, khách san, nhã hàng,...va các lTnh virc san 

xuAt kinh doanh khác. 

Thông qua vic thay di, diu chinh phiicmg an sir dung On thu duce ti'r dot chào ban c 

phiu theo Nghj quy& Dai hOi dng cO^ dông bt thng ngày 06/12/2014 và Giy chirng 

nhn Dang k chào ban c phiu ra cong Chung sô  14/GCN-UBCK do Chu' tjch U ban 

Chirng khoán Nha nuâc C A
p ngày 07/04/2015. Phuxng an str dung von sau khi thay di, 

diu chinh en the nhu sau: 

- Thirc hin các dir an dAu tu: xây dirng nhã kho, trung tam phân phi hang hóa, ma rng 

hoc hin d?i  hóa lCD Phu'Thç, dAn tii kho bâi ti Bc Ninh, dAu tu Cãng theo quy hoch 

dáp xng các yêu cAu 4n tãi bin quc t và ph' hop vOi nhu CA  phát trin hot dng san 

xuAt kinh doanh cüa Cong ty. 

- Thrc hin M&A (mua ban và sap nhp cong ty), mua doanh nghip Cãng. Mua ban bAt 

dng san, tài san gAn 1in vOi dAt. Mua ban cô  phiu, trái phiu cüa các doanh ng1iip 

khác. 

- DAn tii thành lp  doanh nghip mâi 100% vn, tham gia gop vn thành l.p doanh 

nghip, nhn chuyn nhucing v6n gop tai  các doanh nghip, hp tác lien doanh lien kt 

vOi ac di tác, gop vn b sung vào các Con g ty 	con,...d trin khai thirc hi en các du an 

dAu tu, to^ chirc thirc hi en san xuAt kinh doanh, phát trin các lTnh vrc kinh doanh: 

Logistics, thucing mti, djch vu, xuAt nhp khAu, phân phi hang hóa, cong ngh thong tin, 

nghiên ciru khoa hoc, bAt dng san, du ljch, khách san, nhâ hang,...va các lTnh virc san 

xuAt kinh doanh khác. 

- B sung vn lixu dng phiic viii hoat dng san xuAt kinh doanh. 

- Cho các Cong ty con vay vn d phiic vii hot dng san xuAt kinh doanh trong thai gian 
C A 	 A 	 A 

Ong ty Mc chua trin khai thirc hin cãc dir an các hang miic d tu vã các hang mic 

cong vic lien quan nêu tren và chua sir dung den sé, vn thu duçc tir dot chào ban c 

phiu. Cac Co ty con bao gm: Cong ty TNHH Vn tãi Duang bo^ Duyên Hai, 
CA ng ty 

TNHH Container Minh Thành, Cong ty TNHH Vn tai Duyên Hái, Cong ty TNHH San 

xuAt và Thucrng mti Duyên Hãi, Cong ty TNHH Vn tãi Duyên Hai Phu' ThQ, Cong ty 

"9 
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TNHH Mt thãnh viên V
A
n tai da phucrng thac Duyên Hãi Ha Ni. 
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Di hi dng c, dông ay quyn Cho HOi  dng quãn trj quyt djnh và trin khai thirc hin 

các dr an, hing m'ic dAu ti.r và các hang miic cong vic lien quan neu trên, dam bão hiu 

qua sir dung vén Cho Cong ty. 

15. Thong qua vic Cong ty Mc dung tin lçii nhun sau thug chua phân phi và vn Chu' sâ 

hfru Cho các Cong ty con vay vn d phiic vi san xut kinh doanh. Cong ty con vay vn 

cüa CA 
 ty Mc gm: Cong ty TNHH Vn tãi Drnmg b Duyên Hãi, Cong ty TNHH 

Container Minh Thành, Cong ty TNHH Vn tãi Duyên Hãi, Cong ty TNHH San xut và 

Thuang mi Duyên Hái, Cong ty TNHH Vn tái Duyên Hãi Phu' ThQ, Cong ty TNHH 

Mt thânh viên Vn tái da phuong thüc Duyên Hãi Ha Ni. 

16. Thong qua phucing an dung tin 1çi nhun sau thu chua phân phi và qu5 du Ui phát 

trin d mua c phiu qu5 cüa Cong ty và ci phiu cüa mt s Cong ty kinh doanh co' 

hiu qua. Ban c phiu qu và ci phiu mua mth khi co' lçii nhun. 

17. Thong qua phuong an phát hành c phiu d huy dng von nu thu cu du tu tang, Dji 

hi dong c dOng üy quyn Cho Hi dng quãn trj to^ chirc thirc hin vic phát hành c 

phiu d huy dng vn phu hçp vOi yêu cAu du tu. 

18. Thong qua vic phát hành Trái phiu d huy dng von nu du'diu kin d dAu tit, Di 

hi dng c dông üy quyn Cho HOi 	&ng quãn trj sü ding các tài san Co djnh, quyn sir 

dung daftvà quyên sO hiru các tài san trên dat, cô phiêu qu5 ... cUa Cong ty và các COng ty 

con k bão lânh Cho các ngun lirc (tài san, bt d)ng sãn ... dixçrc ngân hang chip thun) tr 	cc) 
các Ca nhân, don vj d the chip Cho don vj thirc hin vic phát hành trái phiu Cho Cong 

I 
ty. 

19. Thông qua vic Dti hi dng c dông üy quyn Cho Hi dng quãn trj và cac 
CA  ng ty 

con vay von cá nhân d phiic vi du tu, phát trin san xut kinh doanh ti Cong ty Va CáC 

Cong ty con v6i lAi sut ti da bang 120% lai suit Cho vay cüa ngân hang. 

20. Thông qua vic Di hi dng c dOng üy quyn Cho Hi dng quán trj ban tài san gn 

lien trên dt hoc thoái vn 0 các Cong ty con theo Diu l 
CA  ty vã pháp 1ut hin 

hành khi co'diu kiên thuân loi và co' loi nhuân. 

21. Thong qua vic tip tiic thirc hin nhUng duan du tu d duqc Dai  hi dng c dông 

thuOng niên, Di hi dng cÔ dông bt thix0ng các näm truOc thông qua. 

22. Thông qua vic Di hi dng c6 dOng üy quyn Cho Hi dng quãn trj quy& djnh và t 

chuc thirc h
i en Mt cá các phuong an du tu mO rng san xut kinh doanh, các dir an, hang 

miic d&u tu, các Hçp dng, giao djch vOi cac ben lien quan và các hang miic cOng vic 

lien quan khác dA duc Di hi dng c dOng thong qua co' giá trj bang hoc iOn hon 

35% tng giá trj tãi san duqc ghi trong Báo cáo tài chInh gan nht cüa Cong ty. 
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23. 	Uy quyn cho Hi dng quãn trj thirc hin các diu dâ dixçc Di hi dng cô  dông thông 

qua theo dung trInh t%r thu tiic pháp 1ut. 

Dieu khoãn thi hành: 

Toàn vAn Nghj quyt nay dA duçrc Dai hi dng c dông cUa Cong ty C phn Vn tAi da phuGng 

thüc Duyên HAi biu quy& thông qua ti Dti hi ngày 06 tháng 06 nAm 2020 và có hiu lirc ngay 

sau khi kt thüc Dü hôi. 

Các ông/bà thành viên Hi dng quãn trj, Thng Giám dc, Phó Tong giám dic và các b phn, 

phông ban lien quan cüa Cong ty chju trách nhim thi hành Nghj quyt nay. 

Nai nhân: 	 TIM. BA! HO! BONG CO' BONG 
- UBCKNN, HSX (CBTT); 

- HDQT, Ban TGD, BKTNB; 	 ÔNGT9aO 

dng q  Hoi 

- Website: www.tasaduyenhai.com ; 	 c6 P - ' 

- Lixu HDQT, Cong ty. 	 * 

- 	DU'(E 	O 

Vit Anh 
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