
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 

Th( 
It 

IAI 

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. 

6 



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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CONG TY CO PHAN VAN TA! 	CONG HOA XA HO!  CHU NGH1A VIT NAM 

PA PHUNG THU'C DUYEN HAl 	Bc 1p - Tir do - Hanh phüc 

S: 01/2020/BB-DHDCD 	 Hal Phông, ngày 06 tháng 06 nám 2020 

BIEN BAN 

BA! HQI BONG CO BONG THUNG NIEN NAM 2020 

CONG TV CO PHAN VAN TA! BA PHIXNG TH1C DUYEN HA! 

Ten doanh nghip : Cong ty C o^ phn Van  tái Da phung thüc Duyên Hái 

Dja chi trii sv chmnh : So 189 dung di DInh Vu, Phiring Dong Hãi 2, Quan Hãi An, 
ThànhphoHãiPhOng 

Ma so^ doanh nghip : 0200793081 

Horn nay, vào hi 09h00' ngày 06/06/2020, ti Van phOng Cong ty C6̂ ph &n Van  tái 
Da phwrng thirc Duyên Hãi, dja chi: So 189 du?ing di Dinh Vu, Phix?rng Dông Hãi 2, Quan 
Hãi An, Thãnh ph 0^ Hãi PhOng, Cong ty cia tiên hành to chirc h9p Dti hi dong cô dông 
thu?mg niên nàm 2020. 

I. MIJC DICH 

1. Thông qua Kt qua hoat dng san xut kinh doanh hp nht närn 2019 và Ke^ hoach san 
xuât kinh doanh và dir kiên phan phOi lqi nhuan  näm 2020. Uy quyên cho Hi dong 
quãn trj thrc hin vic tam irng cô tixc näm 2020 theo dung quy djnh cUa pháp luat  va 
diu Id cUa Cong ty, thi gian thirc hin tam irng cô tire së do Hi dông quàn trj quyêt 
dinh. 

2. Thông qua phixorng an phân phôi 1çi nhuan näm 2019. 

Can cit vào kt qua hot dng kinh doanh hop nht näm 2019, Dui hi dng c 0^ dong 
nhât trI thông qua phung an phân phôi 1i nhuan näm 2019 nhu sau: Chi trã CO tc 
näm 2019 bang tiên mat  thành hai dqt cho 16.728.076 cô phân: 9%/C6 phân (1 cO phân 
nhan &c 900 dOng). Cuthe: Dçt 01 tam  irng c6 tire nàm 2019: 5%/C6 phàn (1 c 
phân nhan duc 500 dong) vào ngày 25/11/2019; Dort 02 thanh toán co tire näm 2019: 
4%/C6 phân (1 cô phân nhan  duc 400 dong). Uy quyën cho HDQT lira chçn thi diem 
cu the dê thrc hin hoàn tat vice chi trã cô tire dçit 02 näm 2019 bang tiên mat  cho C 
dông tnrâc ngày 15/07/2020. 

3. Thông qua toàn b6 ni dung Báo cáo tInh hInh sir ding von cira so von thu duxçrc tir dçrt 
phát hành cô phiêu theo Nghj quyêt Dai  hi dông CO dong bat thrng so 02/2014/NQ-
DHDCD ngày 06/12/2014 cüa Cong ty Co phãn Van  tái cia phuong thirc Duyên Hãi 
(cho näm tài chInh 2018) dd duqc kiêm toán bin Cong ty TNHH Kiêm toán VACO. 
Báo cáo tInh hinh sir dçing von cia duçrc Cong ty TNHH Kiêm toán VACO tiên hành 
kirn toán theo ding Chuân mirc quy djnh và cia duçc Cong ty cong bô theo quy djnh, 
dng thu duqe dang tái trén Website: www.tasaduyenhai.com  tir ngày 07/05/2019. 



4. Thông qua toàn b6 ni dung Báo cáo tãi chInh, báo cáo tãi chInh hcip nht cüa Cong ty 
Co phân Vn tãi da phwing thirc Duyên Hái näm 2019 dd duqc kiêm toán bâi Cong ty 
TNHH Kiêm toán VACO. Báo cáo tài chInh närn 2019 dã duçic Cong ty TNHH Kiêrn 
toán VACO tiên hành kim toán theo dung Chun mrc quy djnh và dã &rc HDQT 
Cong ty cong bô theo quy djnh, dông th?yi duqc däng tái trên Website: 
www.tasaduyenhai.com  tfr ngày 13/03/2020. 

5. Thông qua Báo cáo hoat c1ng cüa Hi dng quãn trj näm 2019. 

6. Thông qua Báo cáo hoat dng cüa Ban kim toán ni b6 nãm 2019. 

7. Thông qua Quyet toán thu lao näm 2019 cho thành viên Hi dng quãn trj, Ban Kirn 
toán ni bO và dij toán thu lao nm 2020 cho thành viên HOi  dông quãn trj. Mirc thu lao 
cho Hi dông quãntrj sê tang, giãm theo ti l lçii nhun sau thuê TNDN tir hoat dng 
kinh doanh chInhlvôn dâu tu cüa chU s& htu. 

8. Thông qua vic üy quyn cho Hi dng quán trj lra chçn Cong ty kim toán dOc  14p 
di.rçic chap thun kiêm toán báo cáo tài chInh các cong ty niêrn yet näm 2020 thc hin 
kim toánl soát xét báo cáo tài chinh riêng, báo cáo tài chInh hcip nhât cüa Cong ty Co 
Phân Vn tãi da phucing thüc Duyên Hâi và các cOng ty TASA thành viên (Cong ty 
con) näm 2020. 

9. Thông qua vic ctp nht nganh, nghe kinh doanh cüa Cong ty. Cp nht ngành, ngh 
kinh doanh cüa Cong ty theo Quyet djnh sO 27/201 8/QD-TTg ngày 06/07/2018 cüa Thu 
tuàng ChInh phü ye Ban hành h6 thông ngành nghê kinh té Vit Nam. Ma ngành nghe 
(Cap 4) di.rqc cp nht: 7730, 2920. 

- Sia di Diu 3 cüa Diu Id Cong ty Co^ phn Vn tãi da phi.rnng thirc Duyên Hãi v 
nganh nghé, linh virc kinh doanh phü hp vth ni dung cp nht và theo dung quy djnh 
cUa pháp Iut. 

- Dai hi dng co^ dong üy quyn cho Chñ tjch Hi dng quán trj và các b6 phn, Ca 
nhân có lien quan hoàn thin, cp nht Diu l cüa Cong ty de ghi nhn ngành ngh 
kinh doanh duçc cp nht nêu trên, thirc hin dang k, thông báo vâi ccv quan Nhà nixàc 
II 

có thâm quyên theo quy djnh. 

10. Thông qua vic dtu tu kinh doanh kho bai tai  Bak Ninh. Du tu rnv rng hoc hin dai 
hóa lCD Phü ThQ. Dâu tu kho bâi tai  ga Du?vng sat Yen Bái. Dâu ti.r Cáng theo quy 
hotch dáp üng các yêu câu vn tãi biên quOc tê và phü hop vii phát triên hoat Ong san 
xuât kinh doanh cüa Cong ty. 

11. Thông qua vic tip tiic du tix phucvng tin vn tãi, ban trá chm phwvng tin vn tái, 
thiêt bj nâng ha cho các chü xe vã thuê li dê ph%lc vii hoat dng san xuât kinh doanh 
cüa Cong ty và các Cong ty con. 

12. Thông qua vic tái ccv cu các Cong ty con cho phü hp dja l, phU hp vâi quy djnh 
cüa giây phép, mô hInh kinh doanh cüa Cong ty me và các Cong ty con. 

13. Thông qua vic du tu thánh lp doanh nghip mâi 100% van, tham gia gop On thành 
lp doanh nghip, nhn chuyên nhung von gop tai  các doanh nghip, hop tác lien 
doanh lien kêt vâi các di tác, gOp vn bô sung vào các Cong ty con,.. .dê triên khai 
thrc hin các dr an dâu tu, tO chc thijc hin san xuât kinh doanh, phát trién linh virc 
kinh doanh Logistics, throng mai,  djch vii, xuât nhp khâu, phân phôi hang hóa, cOng 
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ngh thông tin, nghién ciru khoa hoc, bt dng san, du 1ch, khách s?n,  nhà hang,.. .và 
các lTnh virc san xuât kinh doanh khác. 

14.Thông qua vice thay di, diu chfnh phuorng an sii'r dung On thu duçic tcr dçrt chào ban 
Co phiêu theo Nghj quyêt Di hOi  dng cë, dông bt thtxing ngày 06/12/2014 và Giy 
chirng nhn Däng k chào ban cô phiêu ra cong chüng so 14/GCN-UBCK do Chü tjch 
U ban Chirng khoán Nhà rnràc cap ngày 07/04/2015. 

Dii hOi  dng c6 dông üy quyn cho Hi dng quán trj quy& djnh vã trin khai thirc 
hin cãc dr an, hang mc dâu tu ii vã các hang mc co 

	

ii 	 ng vic lien quan nêu trén, dam 
bão hiu qua sir dmg On cho Cong ty. 

15.Thông qua vic Cong ty Mc dung tin lçi nhun sau thu chixa phân phi và vn chü 
sâ hüu cho các Cong ty con vay von dê phiic vu san xut kinh doanh. Cong ty con vay 
von cüa Cong ty Mc gôm: COng ty TNHH Vn tãi Dixàng bO Duyên Hãi, Cong ty 
TNT-IH Container Minh Thành, Cong ty TNHH Vn tâi Duyên HE Cong ty TNHH San 
xuât vã Thuorng mai  Duyên Hâi, Cong ty TNHH Vn tãi Duyên Hãi Phü ThQ, Cong ty 
TNHH Mt thành viên Vn tãi da phiwng thirc Duyên Hãi Ha NOi. 

16.Thông qua phwng an dung tin li nhun sau thud chra phân phi và qu5 dâu Ui phát 
triên dê mua côphiêu quy cüa Cong ty và c6 phiu cüa mt s6 Cong ty kinh doanh có 
hiu qua. Ban cô phiêu quy va co phiêu mua mài khi cO lçii nhun. 

17.Thông qua phisng an phát hành c phiu d huy dng von nu nhu cu du Ui tang, 
Dai hôi dông cO dông uy quyén cho HOi dOng quan tri to chuc thixc hiên viêc phat hanh 
cô phiêu dé huy dng von phii hçxp vâi yeu câu dâu Ui. 

18.Thông qua vic phát hành Trái phiu de huy dng von nu dü diu kin d& du Ui, Di 
hOi dong cô dOng üy quyên cho Hi dong quán trj si'r dung các tài san c 0 djnh, quyên sr 
diving dat và quyên scr hUu các tài san trên dat, cô phieu qu.. .cüa Cong ty vã các Cong 
ty con k bão lãnh cho cãc nguOn 1?c  (tãi san, bat dng san ... thrçic ngân hang chap 
thun) ti'r các cá nhân, don vi dê the chap cho don vi thirc hin vic phát hành trái phiêu 
cho Cong ty. 

19.Thông qua vic D?i  hi dng c6 dông üy quyn cho Hi dng quãn trj và các Cong ty 
con vay On cá nhân de phiic vi dAu tir, phát trin san xuât kinh doanh tai  Cong ty va 
các Cong ty con vi lãi suât tôi da bang 120% läi suât cho vay cüa ngân hang. 

20. Thông qua vic Di hi Ong cO^ dông fly quyn cho Hi Ong quán trj ban tài san gn 
lien trên dt hotc thoái vOn a các Cong ty con theo Diêu le Cong ty và phap 1ut hin 
hành khi có diu kin thun ku và có li nhun. 

21. Thông qua vic tip tic thirc hin nhting dg an dAu Ui dâ duçuc Dii hi Ong cOA dOng 
thi.r?ung niên, Di hi dông cô dông bat thuang các närn trixâc thông qua. 

22. Thông qua vic Di hi dng cO^ dOng Uy quyn cho Hi dng quãn trj quyet dnh vã to 
chirc thrc hin tht ca các phwing an dâu tu ma rng san xuât kinh doanh, các dir an, 
hang mçic du tu, các Ho p dng, giao djch vâi các ben lien quan và các hang mvc  cong 
vic lién.quan khác dä dc Di hi dng C6 

	

u 	dông thông qua Co giá trj bang hoc lan 
hn 35% t6ng giá trj tài san &rçuc ghi trong Báo cáo tài chinh gân nhât cüa Cong ty. 

23.Uy quyn cho HOi  d6ng quãn trj th%rc hin các diu dã duçuc Di hi d6ng c6 dông 
thông qua theo dung trInh tr thu tiic pháp lust. 
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II. THANH PHAN THAM DI 

- Tong sé c dông theo danh sách di dr Thti hi: 76 c dông, dai diên cho 13.214.352 
cô phân, tisclng &rang 79% tong so cô phân CO quyên biêu quyêt. 

Trong do: + C 0̂ dông trirc tip tham dr Di hi: 43 ngui 

+ Dai din üy quyn cüa c6 dông tham dir Dti hi: 33 ngui 

- Tong s6 c6 dong vtng rnt: 199 c6 dong, di din cho 3.5 13.724 cë phAn, tirclng 
dining 21% tong so cô phân có quyên biêu quyêt. 

III. TIEN TRINH DAI HO! 

1. Khai mac Di hi 

1.1 Tuyên b I do khai mac Dai hi: Ong Lê Thai Cithng d9c din van khai mac 
và thông qua ni dung, chucrng trInh Dii hOi. 

1.2 Di hi £Jä thông qua: 

a. Dan/i sac/i Doàn Oiü tic/i gm các than!, viên: 

- Ong Dào Vit Anh 	: Chü tjch HDQT - Chü t9a Di hOi 

- Ong Lê Thai Cirmg 	: PhO Chü tjch HDQT 

- Ong Phan Thanh Binh 	: Thành viên HDQT, Tang giám d6c 

b. Dan/i sac/i Ban KiIm piiiêu gôm cdc than/i viên: 

- Ong TrAn Xuân DUng 	: Trirâng ban 

- BA Nguyen Thu Thüy 	: Thành viên 

- BA Liru Thj Hue 	 Thành viên 

c. Ba,, Tint kj gm các than/i viên: 

- Ong Lê Khánh Toàn 	: Truing ban 

- BA Trn Nhä Phucrng 	: Thành viên 

1.3 Thông qua Báo cáo kt qua kim tra ttr each co^ dông: 

Dai hi dä nghe BA Van Thj Thanh Binh cOng bO^ biên bàn kim tra tu cách c6 dong: 

Tang s6 c6 dong theo danh sách di dir Dii hi: 76 c6 dong, dai  din cho 13.2 14.352 
co phân, tining di.rcmg 79% tong so cô phân CO quyên biêu quyét. 

Trong dO: + COA dông trirc tip tham dii Di hi: 43 ngir?ii 

+ D?i din Uy quyn cüa c6 dong tham dir Dai  hi: 33 ngir1i 



Can cir quy djnh cüa Ludt Doanh nghip nAm 2014 và Diu le Cong ty C6 phn Vn 
tái Da phtrnng thrc Duyên Hãi, phiên h9p Di hi dông cô dông thung niên näm 2020 
cOa Cong ty Co phân Vn tãi Da phuong thixc Duyên Hâi là hp pháp, hp le và dO diêu 
kin tiên hành. 

2. Tin hành I3ii hi 

2.1. Các báo cáo vã ni dung duoc trInh bay ti Dal hi: 

- Ong Phan Thanh Binh - Thành viên HDQT, Tang giárn dc trInh bay truOc Dti hi 
toàn van Báo cáo két qua hott dng san xuât kinh doanh näm 2019 và kê hotch hott dtng 
san xuât kinh doanh näm 2020 (Co báo cáo kern theo). 

- Ong Dào Vit Anh, ChO tjch HDQT trInh bay tnr6c Di hOi  toàn van Báo cáo hoat 
c1ng cOa HDQT trong näm 2019 (CO báo cáo kern theo). 

- Ong Trân Tuân Ming, Thành viên HDQT dOc  l.p, Tnrâng Ban kiêm toán ni b 
trInh bay truOc Dai  hi toàn van Báo cáo hoat dng cOa Ban Kiêm toán ni b6 trong näm 
2019 (CO báo cáo kern theo). 

- Ong Lê Thai Cung, PhO ChU tjch HDQT trinh bay truâc Dai hi t& trinh thong qua 
các ni dung cOa Dai hi dông cô dông thiring niên nàm 2020 (Co t6 trInh kern theo). 

2.2. Biêu quyt thông qua các ni dung Dai hi: 

Biu quyêt thông qua các ni dung Dii hi (theo Ti trinh s& 01/TT-DHDCD ngày 
06/06/2020): 

- Ong Trn Xuân Dung, Tnnng ban kim phiu trInh bay Th l, thu tiic biu quy& 
tai Dti hi. Dui hi biêu quyêt tan thành, thông qua The 1, thu tic biêu quyêt ti Di hi. 

- Dai hi cong bô các ni dung biu quyt: 

CAC vn d8 biu quy& tai Di hi: Bao gm 03 phiu biu quy& 

Phiê'u biêu quyê't so' 01 gm 09 n6i dung: 

Ni dung 1: Thông qua Kt qua hoat dng sãnxut kinh doanh hcip nht näm 2019 
và Kê hoch san xuât kinh doanh và d%r kiên phân phôi li nhun näm 2020. Uy quyên cho 
Hi dông quãn trj thrc hin vic tam  i'rng co tOe näm 2020 theo dOng quy djnh cOa pháp 
lust và diêu 18 cOa Cong ty, thii gian thirc hin tam  Ong cô tOe sê do Hi dông quán trj 
quyêt djnh. 

Ni dung 2: Thông qua phuang an phân ph6i lçi nhun närn 2019. 

Can cO vào kt qua hoat dng kinh doanh hçip nhtt näm 2019, Dti hi dng cô  dông nhât 
tri thông qua phuang an phân phôi li nhun näm 2019 nhu sau: Chi trá cO tOe närn 2019 
bang tiên mat thành hai dot cho 16.728.076 c6 phân: 9%/C6 phn (1 cô phân nhn duçic 
900 dông). Cu the: Dçit 01 tam  Ong cô tOc näm 2019: 5%/C6 phân (1 co phân nhn duçc 
500 dong) váo ngày 25/11/2019; Dt 02 thanh toán cô tOe nàm 2019: 4%/C6 phân (1 cô 
phAn nhn du(ic 400 dOng). Uy quyên cho HDQT lira ch9n thai diêrn ci,i the dé thirc hin 
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hoãn tAt vic chi trã c6 tirc dat 02 nãm 2019 bang tin mt cho C6 Ong truâc ngày 
15/07/2020. 

Ni dung 3: Thông qua toãn b6 ni dung Báo cáo tInh hInh sfr ding von cUa so von 
thu duçc ttr dçit phát hành cô phiêu theo Nghj quyêt Dti hi dong cô dông bat thi.r?ng so 
02/2014/NQ-DHDCD ngày 06/12/2014 cña Cong ty Co phân Vn tãi da phuang thirc 
Duyên Hái (cho näm tài chInh 2018) dä duc kiém toán bi Cong ty TNHH Kiêm toán 
VACO. Báo cáo tInh hInh sir ding On dd di.rc Cong ty TNHH Kiêm toán VACO tiên 
hành kiêm toán theo dung Chu An mirc quy dnh và dã thrc Cong ty cong bô theo quy djnh, 
dong thii duçic dang tãi trên Website: www.tasaduyenhai.com  tit ngáy 07/05/2019. 

Ni dung 4: Thông qua toàn b6 ni dung Báo cáo tài chInh, báo cáo tài chInh hçp 
nhât cüa Cong ty Co phân Vn tãi da phuang thirc Duyên Hãi näm 2019 dã thrc kiêm toán 
bi Cong ty TNHH Kiêm toán VACO. Báo cáo tài chInh närn 2019 dã duc Cong ty 
TNHH Kiêm toán VACO tiên hành kiêm toán theo ding Chuân mirc quy djnh và dä duc 
HDQT Cong ty cOng bO theo quy djnh, dOng thai duçc dáng tái trén Website: 
www.tasaduyenhai.com  tr ngày 13/03/2020. 

Ni dung 5: Thông qua Báo cáo ho?t dng cUa Hi dng quán trj nàm 2019. 

Ni dung 6: Thông qua Báo cáo hoat dng cüa Ban kim toán ni bO nãm 2019. 

Ni dung 7: Thông qua Quyt toán thu lao nàm 2019 cho thânh viên Hi dng quãn 
trj, Ban Kiêm toán ni bô vâ du toán thu lao näm 2020 cho thãnh vién Hti dng quãn trj. 
Mire thu lao cho HOi  ctông quán trj se tang, giám theo ti 16 lçi nhun sau thud TNDN tcr 
hojt dng kinh doanh chInh!vôn dâu tis cüa chir sâ htu. 

Ni dung 8: Thông qua vic iry quyn cho Hi dng quán trj 1ra ch9n Cong ty kim 
toán dc lp drçic chap thun kiêrn toãn báo cáo tài chinh các cOng ty niêm yet näm 2020 
thirc hin kiêm toánl soát xét báo cáo tài chInh riêng, báo cáo tãi chInh hçp nht cüa Cong 
ty Co Phân Vn tái da phuang thirc Duyên Hái va các cong ty TASA thành viên (Cong ty 
con) näm 2020. 

Ni dung 9: Thông qua vic cp nhat ngành, nghd kinh doanh cüa Cong ty. Cap 
nhat ngành, nghê kinh doanh cüa Cong ty theo Quyet djnh so 27/201 8/QD-TTg ngày 
06/07/2018 cira Thu tuàng ChInh phir ye Ban hành h thông ngành nghe kinh td Vit Nam. 
Ma ngành nghê (Cap 4) duçic cop nhat: 7730, 2920, 

- Sira di Diu 3 cira Diu i Cong ty C!i phn Van  tãi da phucmg thirc Duyën Hãi ye 
ngânh ngh& lTnh vrc kinh doanh phir hçip vâi ni dung cp nhat  va theo ding quy djnh cia 
pháp lutt. 

- Di hi ding c6 Ong iy quyn cho Chi tjch Hi Ong quãn trj và các b6 phtn, cá nhân 
C6 lien quan hoàn thin, cap nhat Diêu 18 cia Cong ty dê ghi nhan  ngành nghe kinh doanh 
duçic cp nhat nêu trên, th%rc hin dang k, thông báo vâi ca quan Nhà nuirc cO thâm quyên 
theo quy djnh. 

Phié'u bie2u quylt so 02 gm 05 ni dung: 

Ni dung 10: Thông qua vic ctAu tu kinh doanh kho bai tai Bc Ninh. DAu tu ma 
rng hoac hin dti hóa lCD Phi ThQ. Dâu tu kho bai ti ga Dixmg sat Yen Bái. Dâu Ut 
Cãng theo quy hotch dáp irng các yêu cu van  tãi biên quôc tê và phi hop vài phát triên 
hott Ong san xuât kinh doanh cia Cong ty. 
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Ni dung 11: Thông qua vic tip t1c dAu tir phucng tin vn tái, ban trã chm 
phung tin vn tãi, thiét bj nâng ha cho các chü xc và thuê 1ti dê phtc viii hott dng san 
xuât kinh doanh cüa Cong ty và các Cong ty con. 

Ni dung 12: Thông qua vic tái ccr cAu các Cong ty con cho phU hqp dja 1, phü hop 
vâi quy djnh cüa giây phép, mô hInh kinh doanh cüa Cong ty me và các Cong ty con. 

Ni dung 13: Thông qua vic du tu thãnh 1p doanh nghip mâi 100% van, tham 
gia gop von thành lp doanh nghip, nhn chuyén nhuçing von gop t?i  các doanh nghip, 
hcip tác lien doanh lien kêt vâi các dôi tác, gop von bô sung vào các Cong ty con,...d trin 
khai th%rc hin các d%r an dâu tu, to chtrc thirc hin san xut kinh doanh, phát trin linh virc 
kinh doanh Logistics, thuang mi, djch vii, xuât nhp khâu, phân phôi hang hOa, cOng ngh 
thông tin, nghién ciru khoa h9c, bat dtng san, du ljch, khách s?n,  nhà hàng,...và các linh 
virc san xuât kinh doanh khác. 

Ni dung 14: Thông qua vic thay di, diu chinh phuongan scr dung vn thu dixçc 
tir dçt chào ban cO phiêu theo Nghj quyêt Di hi dông cô dong bat thirOng ngay 
06/12/2014 và Giây chirng nhn Dãng k chào ban cô phiéu ra cong chüng so 14/GCN-
UBCK do Chu' tch U ban Chüng khoán Nhà nuâc cap ngãy 07/04/2015. Phucmg an sfr 
dung On sau khi thay dOi, diêu chinh cu the nhu sau: 

- Thirc hin các dçr an dAu tu: xay dirng nhà kho, trung tam phân phi hang hóa, ma 
rng hoac hin dai  boa lCD PH ThQ, dâu tii kho bâi tai  Bak Ninh, dâu tu Cãng theo quy 
hoch dáp rng các yêu câu vn tái biên quôc tê và phU hop vài nhu câu phát triên hoit 
dng san xuAt kinh doanh cüa Cong ty. 

- Thrc hin M&A (mua ban và sap nhtp Ong ty), mua doanh nghip Cãng. Mua ban 
bt dng san, tài san gn lin vâi dt. Mua ban c6 phiëu, trái phiêu cüa các doanh nghip 
khác. 

- Du tu thãnh lp doanh nghip mài 100% vn, tham gia gop vn thành lp doanh 
nghip, nhn chuyn nhucmg von gop tai  các doanh nghip, ho tác lien doanh lien kêt vai 
các di tác, gOp On b6 sung vào các Cong ty con .... dê triên khai thirc hin các dir an dâu 
tu, to chfrc thc hin san xut kinh doanh, phát trin các lTnh vic kinh doanh: Logistics, 
thuo'ng mai,  djch vu, xut nhp kh.u, phân phOi hang hOa, cong ngh thông tin, nghien ciru 
khoa hoc, bt dng san, du ljch, khách sin, nhà hang,.. .và các lTnh virc san xuât kinh doanh 
khác. 

- Bo sung vn km dng phiic vi,i hott dng san xut kinh doanh. 

- Cho các Cong ty con vay von & phiic vi hot dng san xut kinh doanh trong thai 
gian Cong ty Mc chua triên khai thrc hin các dir an, cac hang m%lc dâu tu vã các hang 
miic cong vic lien quan neu tren và chua sir dung den so On thu duçc tir dqt chão ban c 
phiêu. Các Cong ty con bao gOm: Ong ty TNHH Vn tãi Duäng b^ Duyen Hái, COng ty 
TNHH Container Minh Thành, Cong ty TNHH Vn tãi Duyên Hãi, Cong ty TNHH San 
xuât vã Thumig mi Duyên Hãi, Cong ty TNHH Vn tái Duyen Hal Phü ThQ, Cong ty 
TNHH Mt thành viên Vn tãi da phixing thüc Duyên Hãi Ha Ni. 

Di hi dng cOA Ong üy quyn cho Hi dng quãn trj quy& djnh vã trin khai thirc 
hin các du an, hang miic dâu tu và các hang miic cong vic lien quan nêu tren, dam bão 
hiu qua sr dung vOn cho Cong ty. 
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Phku bku quye4 s6 03 gm 09 n5i dung: 

Ni dung 15: Thông qua vic Cong ty Mc dung tin lqi nhuan sau thud chiia phân 
phi vã von chü sà hthi cho cãc Cong ty con vay von dê phic v11 san xuât kinh doanh. 
Cong ty con vay von cüa Cong ty Mc gOm: Cong ty TNHH Van  tãi Diing b6 Duyên Hái, 
Ong ty TNHH Container Minh Thành, Cong ty TNHH Van  tâi Duyên Hái. Cong ty 
TNHH San xuât và Thuong mai  Duyên Hãi, Cong ty TNHH Van  tái Duyên Hái Phil ThQ, 
Cong ty TNHH Mt thành viên Van  tái da phuong thüc Duyên Hãi Ha Ni. 

Ni dung 16: Thông qua phuong an dung tin lqi nhuan  sau thu6 chira phân phi và 
quy dAu tu phát triên dê mua cô phiêu qu5' cüa Cong ty va cô phiêu cüa mt so Cong ty 
kinh doanh có hiu qua. Ban cô phiêu quy và co phiêu mua mOi khi có 1çi nhuan. 

Ni dung 17: Thông qua phuong an phát hành co^ phiu de^ huy dng von nu nhu câu 
dâu tu tang, Di hi dông cô dOng üy quyên cho HOi  dOng quán trj to churc thirc hin vic 
phát hành cO^ phiêu dê huy dng von phü hcrp vth yéu câu dâu tu. 

Ni dung 18: Thông qua vic phát hành Trái phiu de^ huy dng vein nu dñ diu kin 
de^ dAu tu, D?i  hi ding c6 dông üy quyên cho Hi dông quán trj sil dung các tãi san cô 
djnh, quyn sir diving dt va quyên s& hu các tài san trên dat, cô phiêu qu. ..cüa Cong ty và 
các Cong ty con k bão lânh cho các ngun 1?c  (tài san, bat dng san ... dugc ngân hang 
chip thuan)  tir các Ca nhân, don vi dê the chp cho don vi thrc hin vic phát hành trái 
phiu cho Cong ty. 

Ni dung 19: Thông qua vic Dii hOi  dOng cô dOng üy quyên cho HOi  dOng quán trj 
va các Cong ty con vay von cá nhân dê phiic vii dâu Ur, phát triên san xuât kinh doanh tai 
COng ty và các Cong ty con vài lãi suât ti da bang 120% lai suát cho vay cüa ngân hang. 

Ni dung 20: Thông qua vic Dai hOi dong cO Ong fly quyên cho HOi  dông quãn tr 
ban tài san gän lien trén dat hoac thoái vOn a các Cong ty con theo Diu 16 COng ty và pháp 
luât hin hânh khi Co dieu kin thuan icri va có lcyi nhuan. 

Ni dung 21: Thông qua vic tip tiic thirc hin nhUng dir an du tu dd dirge Dai  hi 
dOng cO dông thurng niên, Di hi dong cô dông bat thumg các näm truàc thông qua. 

Ni dung 22: Thông qua vic Di hi dng c dOng üy quyn cho Hi dng quán trj 
quyêt cljnh và to chuc thirc hin tat ca các phuong an dâu tu ma rng san xuât kinh doanh, 
các dir an, hang mlic dâu tu, các Hop dông, giao djch vâi các ben lien quan và các hang 
mic cOng vic lien quan khác d dirge D?i  hi dOng cO dông thông qua có giá trj bang 
hoac iOn hon 35% tong giá trj tài san dirge ghi trong Báo cáo tài chInh gân nhât cOa Cong 
ty. 

Ni dung 23: Uy quyn cho Hi dng quán trj thirc hin các diu da dirge Dai  hi 
dng c6 dông thông qua theo dung trInh tr thu tiic pháp luat. 

2.3. Dii hi tin hành bO phiu biu quyt các ni dung Diii hi: 

* Ban Kiin, pliilu cong b0^ kIt qua bilu quylt: 

a. Phiu biu quyt s64  01 gm 09 ni dung: 



Tng s phiu phát ra 	: 76 phiu, tnYng üng 13.214.3 52 ci phAn 

Tong s6 phiu thu ve 	76 phiu, trnng dng 13.2 14.352 c6 phAn, chim 100% 
tong so^ co^ phn Co quyn biu quy& tham du tai di hi. 

- So phiu hqp le 

	

	76 phiêu, trnmg frng 13.2 14.352 c6 phn, chim 100% 
tong s6 c6 phn Co quyn biu quyt tham dir ti di hi. 

- So phiu khong hop 1 

	

	: 0 phiu Wong üng vâi 0 c6 phn, chim 0% t6ng s6 c 
phtn Co quyn biu quy& tham dir tai dti hi. 

b. Phiu biu quyt so^ 02 gm 05 ni dung: 

Tong si phiu phát ra 	: 76 phiu, tuong lrng 13.2 14.352 c6 phn 

Tong s6 phiu thu ve 	76 phiu, tlrang fxng 13.214.352 c6 phn, chirn 100% 
tong s6 c6 phn có quyn Wu quyt tham d%r tai dti hi. 

- Si phiu hcip 1 	 76 phiu, tirang irng 13.2 14.352 c phAn, chim 100% 
tong s6 c6 phn cO quyn biu quyt tham dir tai dai hOi. 

- S6 phiu khong ho 1 	: 0 phiu tirclng lrng vfi 0 c phn, chirn 0% tng s c 
phn CO quyn biu quyt tham dir tai  dti hi. 

c. Phiu biu quyt so" 03 gm 09 ni dung: 

Tong s6 phiu phát ra 	: 76 phiu, tuong iirng 13.2 14.352 c6 phn 

Tng s6 phiu thu ve 	76 phiu, Wong t'rng 13.2 14.352 c6 phn, chim 100% 
tong s6 c6 phAn có quyn biu quy& tham dr tai  dti hi. 

- S6 phi ^u ho 1 	: 76 phiêu, tucrng rng 13.214.352 c6 phn, chim 100% 
tang s6 c6 phn CO quyn biu quyt tham du ti dti hi. 

- So phiu khong hçip le 	0 phiu twrng i'rng vâi 0 c6 phn, chim 0% thng s6 c 
phn cO quyn biu quy& tham dir ti di hi. 

* KIt qua bilu quylt tfrng nll dung n/ut sau: 

Ni dung 1: Thông qua Kêt qua ho?t dng san xut kinh doanh hp nht näm 2019 
và Kê hoch san xuât kinh doanh và dr kiên phân phôi 1i nhun näm 2020. Uy quyen cho 
Hi dông quân trj thrc hin vic tam irng cô tirc näm 2020 theo dung quy djnh cOa pháp 
1ut vã diéu 1 cUa Cong ty, th?yi gian thirc hin tam  ing cô tirc se do Hi dong quän trj 
quyêt djnh. 

' 	 kin S phiu biu quyt 
T 	1 trén s 	phiu biu quyt 

dir h9p (%) 

Dong: 13.207.514 99,95 



KhOngdng: 0 0 

KhongcOkin: 6.838 0.05 

Ni dung 2: Thông qua phuxcmg an phân phi 1çi nhuan näm 2019. 

Can cir vao kt qua hoat dng kinh doanh hçip nhAt näm 2019, Dti hi dng c6 dong nht 
tri thông qua phucvng an phân phôi lçii nhuan näm 2019 nhu sau: Chi trá cO tue näm 2019 
bang tin mat  thành hai dt cho 16.728.076 cô phân: 9%/C6 phân (1 cO phan nh.n duc 
900 dOng). Cu the: Dqt 01 tam frng cO ttc nãrn 2019: 5%/C6 phân (1 cO phân nhan duçc 
500 dong) vào ngày 25/11/2019; Dçt 02 thanh toán cô tüc näm 2019: 4%/C6' phân (1 CO 
phân nhan duc 400 dông). Uy quyên cho HDQT 1a ch9n thai diem cu the dê thc hin 
hoàn tat vic chi trá co tirc dçit 02 närn 2019 bang tiên mat  cho Co Ong truOc ngày 
15/07/2020. 

kin S6 phiu biu quy&t T 	16 trên so^ phiu biu quy& 
dv h9p (%) 

Dong: 13.214.352 100 

Không dng : 0 0 

Không có 	kin: 0 0 

Ni dung 3: Thông qua toàn bô ni dung Báo cáo tInh hInh sü dung On cüa sô  vn 
thu dixçic tir dçt phát hành cô phiêu theo Nghj quyêt fi hi dong cô dOng bat thithng s 
02/2014/NQ-DHDCD ngày 06/12/2014 cüa Cong ty Co phân Van  tái da phtrang thirc * 
Duyên Hâi (cho näm tài chmnh 2018) dä &rqc kim toán bâi Cong ty TNHH Kiêm toán 
VACO. Báo cáo tInh hInh sr ding On dä duçvc Cong ty TNHH Kim toán VACO tién 
hành kiêm toán theo dung Chuân mirc quy djnh va dã dixçxc COng ty cong bô theo quy djnh, 
dng thai duçrc dang tái trên Website: www.tasaduyenhai.com  tir ngày 07/05/2019. 

Y kien So phieu bieu quyet 
T 	lê trên s 6^ phiu biu quyêt 

dv hop (%) 

Dng: 13.207.514 99,95 

Kh6ngdng9: 0 0 

Khôngcókin: 6.838 0,05 

Ni dung 4: Thông qua toàn bO ni dung Báo cáo tãi chmnh, báo cáo tài chInh hçxp 
nhât cUa Cong ty CO phân Van  tái da phirnng thiirc Duyên Hãi nam 2019 da duc kiêm toán 
bài Cong ty TNHH Kiém toán VACO. Báo cáo tài chInh näm 2019 dä thrc Cong ty 
TNHH Kiêm toán VACO tiên hãnh kiêm toán theo dung Chuân mirc quy djnh và dã disqc 
HDQT Cong ty cong bO theo quy djnh, dOng thai dtrc däng tái trên Website: 
www.tasaduyenhai.com  tr ngày 13/03/2020. 

• 
Y kien So phieu bieu quyet 

T' lê trên s6 phiu Neu quy& 
dv hop (%) 

Dng: 13.207.514 99,95 

KhOng dng : 0 0 

KhOng cO 	kin: 6.838 0,05 

Ni dung 5: Thông qua Báo cáo hot dng cUa Hôi dng quán trj nam 2019. 
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Y kien So phieu bieu quyet T' lé trên s6 phiu biu quyt 
dir h9p (%) 

Dng: 13.207.514 99,95 

Khôngdng: 0 0 

Không có 	kin: 6.838 0,05 

Ni dung 6: Thông qua Báo cáo hot dng cüa Ban kim toán ni bô näm 2019. 

Y kien So phieu bieu quyet T' lê trên s 	phiu biu quyt 
dtr hop (%) 

Dng: 13.207.514 99,95 

Khôngdong: 0 0 

Khôngcókin: 6.838 0,05 

Ni dung 7: Thông qua Quyt toán thu lao näm 2019 cho thành viên Hi dng quãn 
trj, Ban Kiêm toán ni b6 va dir toán thu lao nAm 2020 cho thânh viên Hi dông quán trj. 
Mirc thu lao cho Hi dông quán trj so tang, giám theo ti 18 lçii nhun sau thuê TNDN tr 
ho?t dng kinh doanh chinhlvôn dâu tir cüa chü s& hthi. 

' 	kin SO phiu biu quyét 
T l trên s phiu biu quy& 

du h9p (%) 

Dng: 13.210.933 99,97 

Khongdng: 0 0 

KhongcOkin: 3.419 0,03 

Ni dung 8: Thông qua vic Ay quyn cho HOi  dng quán tri 1ra chQn Cong ty kim 
toán dc lp duqc chap thutn kiêm toán báo cáo tài chInh các cong ty niêm yet nätn 2020 
thirc hin kim toánl soát xét báo cáo tâi chInh riêng, báo cáo tài chInh hp nhât cüa Cong 
ty CO Phân Vn tái da phiing thirc Duyên Hái và các cong ty TASA thành viên (Cong ty 
con) nAm 2020. 

Y kien So phieu bieu quyet 
T 	lê trên s 0^ phiu biu quyt 

dir hp (%) 

Dng: 13.207.514 99,95 

Khongdng: 0 0 

Không có 	kin: 6.838 0,05 

Ni dung 9: Thông qua vic cp nh.t nganh, ngh kinh doanh cüa Cong ty. Cp 
nht ngành, nghê kinh doanh cüa Cong ty theo Quyêt djnh so 27/201 8/QD-TTg ngày 
06/07/2018 cUa Thu tiràng ChInh phü ye Ban hành hd thông ngành nghê kinh tê Vit Nam. 
Ma ngành nghê (Cap 4) duqc cap nht: 7730, 2920. 

- Sua di Diu 3 cUa Diu le Cong ty C6 phn Vn tái da phllGng thüc Duyên Hãi ye 
ngành nghê, linh we kinh doanh phü hop vOi ni dung cp nht vã theo dUng quy djnh eUa 
pháp 1ut. 

- Dti hi Ong cO^ dông Uy quyn cho ChU tjch Hi dng quãn tri vã các b6 ph.n, cá nhân 
có lien quan hoàn thin, cp nht Diêu le cUa Cong ty dê ghi nhn nganh nghê kinh doanh 

11 



dt.rçic cap nht nêu trên, thirc hin dang k, thông báo vài ca quan Nhà nuâc có thm quyn 
theo quy djnh. 

Y kien So phieu bieu quyet 
T 	lé trën so phiu biu quyt 

di,r hop (%) 

Dng: 13.207.514 99,95 

Khôngdông): 0 0 

Không có 	kin: 6.838 0,05 

Ni dung 10: Thông qua vic du tir kinh doanh kho bãi tai Bak Ninh. DAu tir mCy  
rng hoc hin dui hóa lCD PhU ThQ. Dâu tu kho bãi tai ga Dithng sat Yen BE Dâu tu 
Cãng theo quy hotch dáp fing các yeu câu vn tãi biên quOc th và phU hop vi phát triên 
hot dng san xuât kinh doanh cUa Cong ty. 

kin s6 phiu biu quyt 
T 	1 trên s06  phiu biu quyt 

dg h9p (%) 

Dng: 13.210.933 99,97 

Khôngdng: 0 0 

KhOngcokin: 3.419 0,03 

Ni dung 11: Thông qua vic tip tiic du tjx phung tin vn tãi, ban trã chm 
phucmg tin vn tãi, thiêt bj nâng ht cho các chü xe vã thuê lai dê phc vi,i hot dng san 
xut kinh doanh cüa Cong ty và các Cong ty con. 

• 
Y kien So phieu bieu quyet 

T' lê trên s 	phiu biu quyt 
dir hop (%) 

Dong: 13.210.933 99,97 

Khôngdông: 0 0 

Không Co 	kin: 3.419 0,03 

Ni dung 12: Thông qua vic tái ccr câu các Cong ty con cho phü hçp da 1, phü hp 
vài quy djnh cüa giây phép, mô hInh kinh doanh cüa Cong ty me vã các Ong ty con. 

Y kien So phieu bicu quyet 
T' lê trén so^ phiu biu quy& 

dir h9p (%) 

Dng: 13.207.514 99,95 

KhôngdOng): 0 0 

KhongcOkiên: 6.838 0,05 

Ni dung 13: Thông qua vic du tu thành ltp doanh nghip mài 100% On, tham 
gia gOp von thành ltp doanh nghip, nhn chuyên nhirçng On gOp ti các doanh nghip, 
hçp tác lien doanh lien kêt vâi các dôi tác, gop von b6 sung vào các Cong ty con .... d triên 
khai thrc hin các dr an dâu tu, tÔ  chi:rc thirc hin san xuât kinh doanh, phát triên linh virc 
kinh doanh Logistics, thuong mti, djch vii, xuât nhp khâu, phân ph 0̂i hang hóa, cong ngh 
thông tin, nghiên cfru khoa h9c, bat dng san, du ljch, khách san, nhã hang,.. .vã các lTnh 
virc san xuât kinh doanh khác. 

Y kiên 	 I SO phiéu biêu quyêt I T 1 trén s phiu biu quy& I 

DAF 
Y. 
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dir hop (%) 

Dng: 13.207.514 99,95 

Không dng : 0 0 

Không CO 	kiên: 6.838 0,05 

Ni dung 14: Thông qua vic thay di, diu chinh phiwngán scr ding On thu dixc 
tr d9t chào ban co phiêu theo Nghi quyêt Di hi dông cô dOng bat thiRing ngãy 
06/12/2014 và Giây chirng nhn Dang k chào ban cô phiêu ra cong chüng so 14/GCN-
UBCK do Chü tjch U ban Chirng khoán Nhà nuàc cap ngãy 07/04/2015. Phumg an sr 
diing von sau khi thay dôi, diêu chinh the nhu sau: 

- Th%rc hin các dir an d.0 ti.r: xay dung nhà kho, trung tam phân phi hang hOa, ma 
rng hoc hin dai  hOa lCD Phi ThQ, dâu tu kho bäi tai  Bak Ninh, dâu tu Cãng theo quy 
hoach dáp üng các yêu câu van tái biên quôc tê và phü hop vài nhu câu phát triên hott 
dng san xuât kinh doanh cüa Cong ty. 

- Thirc hin M&A (mua ban vã sap nhp cOng ty), mua doanh nghip Cáng. Mua ban 
bat dng san, tài san gàn lien vOi dat. Mua ban cô phiêu, trái phiêu cüa các doanh nghip 
khác. 

- Du tt.r thành 1p doanh nghip mâi 100% van, tham gia gop On thành lp doanh 
nghip, nhn chuyên nhucng vOn gOp tai các doanh nghip, ho p tác lien doanh lien kêt vài 
các dôi tác, gop von bô sung vão các Cong ty con,.. .dê trién khai thc hin các dir an dâu 
tu, th chirc thrc hiên san xuât kinh doanh, phát triên các linh virc kinh doanh: Logistics, 
thuong mi, djch vii, xuât nhp khâu, phân phôi hang hOa, cOng nghe thông tin, nghiên ciru 
khoa hQc, bat dng san, du ljch, khách san, nhà hang,.. .và các lTnh virc san xuât kinh doanh 
khác. 

6N( 

xuât kinh doanh. 

- Bo sung vn hru dng phiic vii ho?t dng san xut kinh doanh. 

- Cho các Cong ty con vay von de phc vu hot dng san xut kinh doanh trong thai 
gian Cong ty Mc chi.ra triên khai thc hin các du an, các hang miic dau tix và các hang 
miic cong vic lien quan nêu trén và chira slr ding den so von thu dirqc tir dt chào ban cô 
phiêu. Các Cong ty con bao gOrn: Cong ty TNHH Vn tãi Dirang b6 Duyên Hãi, Cong ty 
TNHH Container Minh Thânh, Cong ty TNHH Vn tãi Duyên Hãi, Cong ty TNHH San 
xut và Thi.rng mi Duyên Hãi, Cong ty TNHH Vn tãi Duyên Hãi Phü ThQ, Cong ty 
TNHH MOt  thành viên Vn tái da phung thc Duyên Hãi Ha Ni. 

Di hi dng c6 dOng üy quyn cho Hi dMg quán tri quyt djnh và trin khai thirc 
hin cãc dir an, hang miic dâu ti.r và các hang miic cong vic lien quan nêu trên, dam bâo 
hiu qua sir dung von cho Cong ty. 

Y kien So phieu bieu quyet 
T 	lê trên sOA phiu biu quyt 

dir h9p (%) 

Dng: 13.207.514 99,95 

Khôngdng: 0 0 

KhOng cO 	kin: 6.838 0,05 

Ni dung 15: ThOng qua vic COng ty Mc dung tin lçii nhun sau thue chi.ra phan 
phôi vã vOn chü sa hüu cho các Cong ty con vay vOn dê phc v. 
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Cong ty con vay von cUa Cong ty Mc gm: Cong ty TNHH Vn tái Dtring bO Duyên Hãi, 
Cong ty TNT-IH Container Minh Thành, Cong ty TNII-JH Vn tãi Duyén HE Cong ty 
TNHH San xuât và Thung mi Duyên Hái, COng ty TNHH Vn tâi Duyên Hãi PH ThQ, 
Cong ty TNTTIH Mt thành viên Vn tãi da phumg thfrc Duyên Hái Ha Ni. 

Y kien So phieu bieu quyet 
T 	lé trên so^ phiu biu quyt 

du h9p (%) 

Dng: 13.207.514 99,95 

KhOngdng: 0 0 

KhOngcókin: 6.838 0,05 

Ni dung 16: ThOng qua phuang an dUng tin lçii nhun sau thud chua phan phi vã 
quy dau tir phát triên dê mua CO phiêu quy cUa Cong ty và cô phiêu cUa mt so Cong ty 
kinh doanh cO hiu qua. Ban cO^ phiêu quy và co phiêu mua mài khi có lqi nhun. 

' 	kin S6 phiu biu quy& 
T' 1 trén s6 phiu biu quyt 

dir hop (%) 

Dng: 13.207.514 99,95 

KhOng ding : 0 0 

KhOng cO 	kin: 6.838 0,05 

Ni dung 17: Thông qua phung an phát hành cO^ phiu de^ huy dng von nu nhu cAu 
du tu tang, Di hi dOng cO dOng uy quyên cho Hi dông quán trj tO chirc thrc hin vic 
phát hânh c o^ phiêu d6 huy Ong von phU hop vâi yeu cau dâu tix. 

' 	kin S 	phiu biu quyt 
T 	1 trên s 	phiu biu quyt 

dir hop (%) 

Dng: 13.210.933 99,97 

Khongdng: 0 0 

KhOng có 	kiên: 3.419 0,03 

Ni dung 18: Thông qua vic phát hành Trái phiu da huy dng von nu dU diu kin 
dê dâu ti.r, Dai  hi dOng cô dOng Uy quyên cho Hi dOng quãn trj sir dung các tài san cO 
djnh, quyên sir dirng dat và quyên sâ httu các tài san trên dat, cô phiêu qu5 ... cUa Cong ty và 
cãc COng ty con k báo lAnh cho các nguôn 1irc (tài san, bat dng san ... duçc ngân hang 
chap thun) tit các Ca nhân, dorn vi dé the chap cho dorm vi thirc hin vic phát hành trái 
phiêu cho Cong ty. 

Y kien So phieu bieu quyet 
T' lé trên s ô  phiu biu quyt 

dir hQp (%) 

Dông: 13.207.514 99,95 

KhOngdng: 0 0 

Không Co y kiên: 6.838 0,05 

Ni dung 19: Thông qua vic Dti hi dng c6 dông Uy quyn cho Hi dng quãn trj 
và the COng ty con vay von cá nhan de phiic vi dau tu, phát triên san xuât kinh doanh tai 
Cong ty vã các COng ty con vâi läi suât tOi da bang 120% lãi suât cho vay cUa ngân hang. 
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' kin S phiu Wu quy t T5' 1 trên s 	phiu biu quyt 
dir hop (%) 

Dng: 13.147,577 99,49 

Khôngdng: 21.878 0,17 

Không có 	kin: 44.897 0,34 

Ni dung 20: Thông qua vic Di hi dng co^ dông Ay quyn cho Hi dng quãn trj 
ban tài san gn lien trên dat hoc thoái On & các Cong ty con theo Diéu le Cong ty và pháp 
1ut hin hành khi có diêu kin thun 1çi va có lçii nhuân. 

' 	kin S 	phiu biu quyt T 	1 trên s 	phiu biu quyt 
dir hop (%) 

Dng: 13.166.036 99,63 

Khongdng: 0 0 

KhongcOkin: 48.316 0,37 

Ni dung 21: Thông qua vic tip tiic thirc hin nhüng dir an du tu dä dixçc Dai  hi 
dng C6 dông thiing niên, Dti hi dông c6 dông bat thi.rng các näm truOc thông qua. 

Y kien So phieu bieu quyet 
T 	lê trên S6 phiu biu quyt 

dii hop (%) 

D6ng: 13.207.514 99,95 

Kh6ngd6ng: 0 0 

KhongcOkin: 6.838 0,05 

Ni dung 22: Thông qua vic Di hi d6ng C6 Ong fly quyn cho Hi d6ng quãn trj 
quyêt dnh vâ to chic thijc hin tat câ các phi,ro'ng an dâu tu mô rng san xuât kinh doanh, 
các dir an, hang miic dâu tu, các Hçip dOng, giao djch vài các ben lien quan và các hang 
mic cong vic lien quan khác dâ duc Di hi dOng cô dOng thông qua có giá trj bang 
hoac lan hn 35% tong giá trj tài san duc ghi trong Báo cáo tài chInh gân nhât cUa Cong 
ty. 

' 	kin S6 phiu biu quyêt 
T 	l trên s6 phi 	bi&u quy& 

dr ho p (%) 

D6ng: 13.207.514 99,95 

Khôngdông: 0 0 

Khongcókiên: 6.838 0,05 

Ni dung 23: Uy quyn cho Hi Ong quán trj thuc hin các diu dã dirqc Di hi 
dOng CO dOng thông qua theo dung trInh tit thU tVc  pháp 1ut. 

' 	kin S6 phiu biu quyt 
T 	1 trên s6 phiu biu quyt 

dii hop (%) 

Dong: 13.214.352 100 

KhôngdOng: 0 0 

Không có 	kin: 0 0 

Ull k,  -( 
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Thông qua Biên ban Di hi: 

Biên bàn duçic Ban This k 14p ti Dti hi, các ni dung darn bâo tmnh chInh xác, 

trung thirc. 

Biên bàn nay duqc dc truâc Dti hi và &rçic so^ cô  Ong ctai din cho 100 % sÔ  c 

phân có quyên biêu quyêt có mat tai Dai hi biêu quyêt dông thông qua. 

Dai hOi be mac vào hi 11 gi?i 45 phüt ngày 06 tháng 06 näm 2020.!. 

BAN THU KY U TOA PAl HO! 

TR!RING BAN 
20 	

ICH HDQT 
COP4G. 

PHAN  
VN TA' 	, 

 

-DUYEH 1-0 

Lê Khánh Toàn 
PH -° 	ho Vit Anh 
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