
Htti Dffing, ngày 73 thâng 4 nàn 2021

NGHI QUYÉT HQI DÔNG QUÀN TRI
V/v lùri.hàd gian tô chûc DAi hôi dông cô dôDs tbùùng niêD Dàm 2021

HQI DôNG QUÀN TRI
CôNG TY cÔ PHÀN BB IToÀNG THâCH

cànc Lùtit Dadnh nshtêp ni 59/2020/aH r I n8à! 17/06/2020:
Càn cû Dièù te ià chûc yà hoqt dônE cùa Công 4i Cp boo bi Hôàns Thach k!àr

26/04/2At 9
Càn ct yào Biêû bân hap HD?T ngà, 13/U/2A2 | ,è ùCc tîti thùi giah ù chtic DHDCD

QUYÉT NGI{II

Diêu r. Liji thài gian tô c\Éc Dâi hôi dông cô dôns thuamg ên nàm 2021 dé!
trudc ngày 3 0/6/202 I (Thài gian, dia diém chioh thûo së thôns bâo sâu)

Dièu 2. HOi dôns quân tri, Ban ciâm d6c, câc don v! liên quan ùong Công ty cô
lrâch nhiçm rièn khâithvc hiên Nsh!quyét này.

]ÔNC CÔNG TY x] MÀNc vIÊT NAM
côNc TY CPBB HoÀNc THACH

Sô: i 4.]Q HDQT

- HOQT. BKS, acDi

coNc EoÀ xÂ Hol cHÛ NGHI4 \4[T NAM
Doc lâp - Trr do - Hânh phÉc

TM. HOI DÔNG QUÀN TRT

Diêu 3, Nghiquyér nàyc6 hiêu lsc kê tù nsày lci./.



rrl^*c cÔNc 1 Y xl MÀNc
CONC ]'YCPBB HOÀNG

coNc HoÀxÀ Hor cHÙ
oôc lâp - Trr do -

NGûiA VTPT NÀM
HCnh phûc

VIET NAM
TIACTT

s" ,9 NQ.IIDQI Hàt Duans. nga) l3 rhàhq1 nim202t

BIÊN BÂN HQP HOI DÔNG QUÂN TRI
V/v liri thùigian tô chûrD?i hôi dônscô dông thuàlls niôn hàm 2021

Hor 14h00 ngn) ll lh;ng 04 nàm 202 | rai Hoi rruong CônB D cô pnân Hoang
Thàch, HDQI-tién hành h9p.

I. THÂNH PHAN THAM DU':
Nguyên Vàô Tga
Lé thàrh Long
Lê HùÙ }Ià
Tràn Anh Dùns
Nguyèn ThiMinh

Chû tri:ông Nsuyèn Vàn Toa- Chùtich HDQT
Thv ki: bà Tràn Thi Lv<}ng- Thu ki Công !y

X, Nç}I DUNG

1. Bà Nsuyên Thi Mirh - Ùy viôn HDQTi ciim dôc Công ty bâo.âo:
C r i  ( J  k n o a  r  2  d i i u  l l a L r a r  d o a n h l g h i é p . ô 5 0 2 0 . 0 O H t a n g " y  / 0 o 2 0 2 0

quy dinh câc cô.g ly cô phàn pbài tô chtc hop DHDCD thsong niên ronA thùi hqn 04
thdng kê ti! ngày k€t rhuc nàm lài chinh và cô thê liri thùi han tô chùc Dqi hôi nhung
khôngqùâ 06 rhâng kê tir ngày két ihûc nàm tàichinh.

Thâns 1,3/2021 dich covid diôn bién phûc 1?p à Hâi Duong. Côns ry 1à don vi
dûns chân qi Phuors Mao Khê. TX Eôns T.ièu. tinh Quàns Ninh, nsuoi lao dôns cria
Côns ty chù yéù cv rÉ tqi thi xâ Kinh Môn, linh Hài DLrorg nên Công ry không b6 ri
là'n liêc dvoc do lênh phong tôa cûa 2 diâphums Hâi Duong và euâns Ninh.

Cin cû khoân i diêu loi khoàn 4 diêù ll Thông tu 96/2020/IT BTC vè viêc
hudng dân công bô thôDg tin trên thilruang chûng khoân. Dûkién tôngihôigiân tù khi
công bô thông rin vé viêc chôt danh éâch dV h9p DHCD dén ngày hop DHCD theo 1uâr
khoâng trên 45 nsày. vi vây Côns ty së khône kip chuàn bi câc dièu kiên dè tÀ chûc Dai
hôi tong thâng.1/2021. tsân diêu hànb dê xuâr Công iy tô chûc d?i hôi cô dông nàm
2021 vào thâng 6/2021
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2, Thâo lùên

rac rnam vren ûonecu9c nQp Lnæ iu?n va mong nnàL nhu sau:
- Lu, rhù gian rô chuc Dei hai cô dône rhuông nién nàm 2021 dan rru6(

J016t2021.
- Tùy tinh hinh dich Covid 19 và tinh hlnh rhuc té cua Công ry, thùi giaq .tia

dièm 6 chtc DHDCD cu ùè së dùqc côns iy thông bâo cho câc cô dôns và câc dûn vi
liên qum ttong thài gian ldi.

IIT. KÉT LUÂN
Cuôc hap kêt thlc hôi 16h30 cùng ngày. Biên bàn duqc tâi cà câc thành

viên dv hçp nllât tri thông quâ.
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4. ôns T.à Anh Dùns

Câc thàDh viêD HDQT kj têr:

THIJ Ki CHU TgA
cHù TlcH

-\V
Nguyên Vàn T9a

l ÔnB Lê TÈàôh Long:
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